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چکیده
مسنخ عصر ارتباطات و اطالعات به شمار میرود .در این عصر برای مدیریت و برنامه
بدون شک گردشگری یکی از پدیدههای ه 
مترین آنها استفاده از رسانهها ا تس  .رسانههای دیداری و
ریزی گردشگری ابزارها و راهکارهای مؤثری وجود دارد که از جمله مه 
شهای فعالی که در دنیای امروز دارند ،بر
یروند و به دلیل کارکرد و نق 
گها به شمار م 
نوشتاری منابع عمده آفرینش و پویایی فرهن 
بسیاری از جنبههای گوناگون زندگی سایه افکنده و اثرات غیرقابل تردیدی بر جای گذاردهاند تا جایی که دانشمندانی نظیر مک
نآوری وابسته
لوهان ،دیوید رایزمن و تونیس ،تحوالت تاریخی و دورههای متعاقب آن را به واسطه ظهور وسایل ارتباط جمعی و ف 
آن دانسته و نقش آنها را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ستودهاند .البته الزمه آنالین بودن در فضای رسانهای داشتن امکانات
سختافزاری و مهمتر از آن متغیری به نام سواد رسانهای ا تس

یتواند دستاوردی به ارمغان
نها نم 
در غیر این صورت برچسب آفالی 

آورد .به طور کلی هدف این مقاله بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانهای در مدیریت و برنامهریزی گردشگری با تأکید بر استان
مازندران ا تس  .سؤال اصلی مقاله این ا تس

که آیا در عصر اطالعات و ارتباطات سواد رسانهای جایگاهی در مدیریت و برنامهریزی

گردشگری استان مازندران دارد؟ فرضیه مقاله این ا تس

که بین سواد رسانهای و مدیریت و برنامهریزی گردشگری در استان

مازندران رابطه وجود دارد .روش این مقاله پیمایشی – توصیفی ا تس  .جمعآوری اطالعات مورد نياز براي ادبيات نظري سواد رسانه
ای بـا ا ـس تفاده از روش اسنادي و براي بخش ميداني از روش پيمايشي استفاده شد .جامعهی آماري اين مقاله فعالین گردشگری
استان مازندران هستند .حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  563نفر از فعالین گردشگری استان مازندران تع يي ن شد و پاسخگويان
یدهد که سواد رسانهای در مدیریت و برنامهریزی گردشگری
به طريق نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان م 
سها و تصاویر جاذبههای گردشگری و ارائه برخی خدمات گردشگری نقش دارد.
استان مازندران تنها در حد انتشار عک 

واژگان کلیدی :رسانه ،گردشگری ،استان مازندران ،سواد رسانهای.

( -1نویسنده مسئول) mehrdadmatani@yahoo.com
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مقدمه
تاریخچه پیدایش سواد رسانهای ،به سال  ۱۹۶۵میالدی باز میگردد .مارشال مک لوهان اولین بار در کتاب خود
تحت عنوان درک رسانه :گسترش ابعاد وجودی انسان ،این واژه را بکار برد و نوشت :زمانی که دهکده جهانی
تحقیق یابد ،الزم است انسانها به سواد جدیدی بنام سواد رسانهای دست یابند( Zamani & Nazr Esfahani, 2007:

 .)40دهههای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰را باید دهههای پیوند و ارتباط این حوزه؛ یعنی حوزه سواد رسانهای با تفکرات انتقادی
دانست .در این سالها ،دپارتمانهای دانشگاهی تحلیل فیلم در سراسر ایاالت متحده و انگلستان ،کار خود را آغاز
کرده و فیلمهای روز را مورد تحلیل قرار دادند .این گونه از سواد ،در کانادا به عنوان اولین کشور ،به صورت رسمی
از طرف نظام آموزش و پرورش پذیرفته و جزء برنامههای درسی مدارس گنجانده شد ( .)Tlloei, 2012: 65برای
شگذاری فیلم را
تهای خاص تحلیل و ارز 
اولین بار در سال  ۱۹۲۹گروه آموزشی لندن از معلمان خواست تا مهار 
به دانش آموزان بیاموزانند که این مسئله پس از سال  ۱۹۹۰نیز در آمریکا به طور جدی مورد توجه قرار گرفت .کانادا
یترین جنبشهای سواد رسانهای را در دنیا دارد و سازمان شبکه آگاهی رسانهای به عنوان سازمانی
یکی از قوی 
برجسته در این کشور مستقر است ( .)Takanumi,1999:84انگلستان و استرالیا در زمرهی پیشگامان و سرآمدان
نها و مؤسسات سواد رسانهای و
آموزش سواد رسانهای هستند .این رشد تا حدودی مدیون  NGOها یا انجم 
تهای از
سازمانهایی بوده است که از اعضای آموزشگر تشکیل شدهاند .همچنین ،کانادا در مرحلهی بسیار پیشرف 
سهایی در
آموزش سواد رسانهای است .برای مثال ،در ایالت اونتاریو از سال  ۱۹۸۷میالدی به این سو ،گذراندن در 
سهای مقاطع تحصیلی گوناگون ضروری است .کشورهای دیگر هم در این زمینه از قافله عقب
این رشته در کال 
نمانده و رشد خوبی داشتهاند؛ از جمله زالندنو ،شیلی ،هند ،اسکاتلند ،آفریقای جنوبی ،ژاپن ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و
اردن ،ایاالت متحده که در این زمینه از دیگران دیرتر وارد گود شده بود ،هم اکنون در زمرهی کشورهایی است که
سرمایهگذاری هنگفتی در این رشته کرده است ( .)Salavatian & et al, 2016:74سازمان بینالمللی یونسکو ،به طور
فعال ،از دهه  ۱۹۶۰به بعد ،به پشتیبانی از آموزش رسانهای همت گماشت و تالش کرد در این زمینه برنامهای جهانی
بنظران یونسکو ،آموزش رسانهای به مثابه راهکاری مناسب توان جبران نابرابری اطالعاتی
را اجرا کند .از نظر صاح 
بین کشورهای شمال و جنوب را دارد؛ زیرا از یکسو ،کشورهای شمال به تولید ،کنترل و توزیع اطالعات میپردازند
تهای فردی به
و از سوی دیگر کشورهای جنوب صرفًاًا دریافت کننده منفعل هستند .از نظر یونسکو ،پیشرفت مهار 
منظور تفسیر و تحلیل پیامهای رسانهای بین مخاطبان تنها راهی است که میتواند قدرت استفادهکنندگان از رسانهها
را در کشورهای جنوب افزایش دهد و آنان را از وضعیت انفعال صرف خارج کند (.)Nasiri & Aghili, 2012:162
از اواسط دهه  ۱۹۷۰میالدی ،موضوع سواد رسانهای در برخی کشورها مانند آمریکای التین و کشورهای اروپایی
یترین هدف آموزش رسانهای در این کشورها برطرف کردن
مانند ایتالیا و اسپانیا ،مورد توجه قرار گرفت .اصل 
یهای اطالعاتی بین کشورهای پیشرفته و عقب افتاده بوده است .در عصر حاضر که نقش رسانهها در زندگی
نابرابر 
روزمره مردم و آسانسازی فعالیتهای تجاری سازمانها و کسب و کارها در حال افزایش است ،صنعت گردشگری
ینصیب نمانده است و رسانهها و اینترنت هر روز در حال بازی کردن نقش پوستر و بزرگتری در
نیز از این عصر ب 
عرصه این صنعت است ( .)Soltani Far, 12008: 60ورود اينترنت به این عرصه ،باعث به وجود آمدن تغییرات
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لها ،آشنا
یتواند به رزرو بلیت كلیه وسایل حملونقل و هت 
زیادی در این صنعت شده است که از مهمترین آنها م 
شها که اغلب همراه با عکس و فیلم
شدن با جاذبههای توریستی از طريق تورهای مجازی ،خواندن سفرنامه و گزار 
هستند و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد .در این میان داشتن یک وب سایت برای کلیه کسب و کارها و سازمانهای
یرسد زیرا این امر زمينه تعامل ساده و ارزان با
دولتی و خصوصی فعال در این عرصه بسیار ضروری به نظر م 
یسازد .استفاده از رسانهها و تبلیغات به عنوان
مشتریان کارگزاران و سایر متقاضیان خدمات گردشگری را فراهم م 
یکنند که این ابزار به عنوان شاخههای علی ،اجتماعی،
مهمترین ابزار موفقیت سازمانهاست و این موضوع ایجاب م 
فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد .امروزه در صنعت گردشگری باید از رسانهها(باألخص رسانههای
الکترونیکی به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفهای استفاده کرد ،زیرا موفقیت تبلیغ در ارائه ارزشهای فرهنگی
و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهای از تبلیغات و ارزشهای آن است .یکی از ارکان مهم
تبلیغات رسانههای تبلیغاتی است که در میزان ت ثأ یر تبلیغات بر مخاطب از اهميت ویژهای برخوردار است و استفاده
نالمللی به علت پراکندگی
یشود .برای موفقیت در تبلیغات گردشگری بی 
درست از آن باعث افزایش ت ثأ یر پیام م 
مخاطبان در سرتاسر جهان تبلیغات رسانهای از اهمیت خاصی برخوردار است و انتخاب صحیح آنها در موفقیت
تبلیغات جهانگردی نقش مهمی دارد (.)Rahimi et al, 2016:49
با گستری فناوری اطالعات و ارتباطات ،اینترنت نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارها ،مورد استفاده بازاریابان قرار
شهای استفاده از اینترنت است .رسانههای الکترونیکی و تبلیغات
گرفته است .تبلیغات اینترنتی ،از پرکاربردترین رو 
یکند .اگر این رسانه به روش صحیح و با دقت به دیگران عرضه شود،
در دنیای اقتصادی امروز نقش مهمی را ایفا م 
قطعًاًا به توسعه و رشد منجر خواهد شد ،البته تبلیغات ،تنها مختص واحدها و بنگاههای اقتصادی نیست بلکه در حال
حاضر برای بسیاری از سازمانهای فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی و علمی جایگاه خاصی دارد و این ارگانها تبلیغات را
یدانند .در زمینه توسعه گردشگری ارائه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر
ابزاری برای اشاعه فرهنگ نم 
گها و
کشاندن امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبههای متنوع توریستی و شناخت علمی آن فرهنگ و خرده فرهن 
تهای
سنن و تاریخ و حیات اجتماعی ،اقتصادی بسیار مؤثر خواهد بود .صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنع 
پردرآمد ،پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد .از طرفی صنعت گردشگری دنیا ابعاد متنوعی چون توریسم الکترونیکی،
اکوتوریسم ،توریسم درمانی ،ورزشی ،روستایی ،فرهنگی و تاریخی یافته است .با توجه به این وضعیت و با توجه به
اینکه ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبههای طبیعی و رتبه دهم جاذبههای باستانی و
تاریخی است و همچنین با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش ،نرخ باالی بیکاری ،لزوم افزایش درآمد ارزی و
یتواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل ،افزایش درآمد ارزی،
سرمایهگذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش م 
معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان ،تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا ،در هم شکستن مرزهای قوی و
اقلیتی را فراهم کند؛ بنابراین توانا يي الزم براي استفاده از رسانهها به طوري که فرد بتواند ضمن درک و تحليل و
یمحتوا
ارزيابي پیامهای رسانههاي مختلف ،پیامها و برنامههای مثبت ،مفيد و سازنده را از پیامهای منفي و ب 
تشخيص دهد .يعني فرد اگاهانه در برابر رسانهها قرار گيرد و توانا يي دسترسي به پیامهای مورد نظر خود از ميان
انبوه پيام ،تجزیه و تحلیل انتقادی ،ارزيابي و ارسال پیامها در انواع مختلف را پيدا کند بسیار مهم و برجسته شده
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است ( .)Karimi Fard, 2006:15به طور کلی هدف این مقاله بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانهای در مدیریت و
برنامهریزی گردشگری با تأکید بر استان مازندران است .سؤال اصلی مقاله این است که در عصر اطالعات و
ارتباطات سواد رسانهای چه جایگاهی در مدیریت و برنامهریزی گردشگری استان مازندران دارد؟
یروند که در نظریههای مختلف بدان
رسانهها یکی از متغیرهای ت ثأ یرگذار بر کنش انسان امروزی به شما م 
پرداختهشده است:
 -1نظريه تزريقي و گلولهای
اين دو نظريه با عنوانهای متفاوت داراي کي

مفهوم هستند و براي پيام رسانهای ،اهميت زيادي از نظر ت يثأ ر بر

مخاطب قابل هستند .نظريه گلولهای اعتقاد دارد ،پیامهای رسانهها همچون گلوله وارد مغر شده و ت يثأ ر قوي بر ذهن
یدهد و جنبه شرطي شدن
سالعمل» تشکيل م 
یگذارد .اساس مدل گلولهای را دو عامل «محرک» و «عک 
مخاطب م 
دارد .اين نظريه مبتني بر نگرشهای روانشناسي است) .)Sarokhani, 2005: 98مک گواير بعدها اين نظريه را توسعه
داد و مدل پیچیدهتری را ارائه نمود .او فرايند اثر پيام رسانهای بر مخاطب را داراي شش مرحله به شرح ذيل
تبندی کرد:
ص ور 
ارائه-توجه– درک-پذيرش-نگاهداري -رفتار
این مدل در اثر تحقيقات روانشناسي شکل گرفته و قدرت پیشبینی کننده دارد.
 -2نظريه جبرگرا يي رسانهای
مک لوهان با طرح اين نظريه معتقد بود ت يثأ رات تکنولوژي در سطح نظريات و فرضيات اتفاق نمیافتند ،بلکه آنها
یدهند .به
چگونه مقاومتي تغ يي ر م 
تهای بين حواس يا الگوهاي تصورات ذهني ما را بهطور مداوم و بدون هی 
نسب 
عبارت ديگر مهمترین ت يثأ ر رسانههاي جمعي اين است که عادات تصورات و نحوه تفکر مخاطبان را تحت ت يثأ ر
یگذارد .در عين حال چاپ ،شيوه تفکر ما را تحت ت يثأ ر
یدهند .براي نمونه چاپ بر حس ديداري تأکيد م 
قرار م 
قرار داد و آن را خطي ،مرحلهای ،منظم ،تکراري و منطقي کرد .در واقع چاپ انسان را وادار کرد که تفکر را از
احساس جدا کند ،چاپ انسان را به تخصصي شدن و تکنولوژي هدايت کرد.)Mac Lohan, 1985( .

 -3نظريه ادراک تفاضلي
یدارد که کي
«نظريه ادراک تفاضلي يا تفاوتي بيان م 

پيام واحد در شرايط يکسان و از کي

وسيله خاص ارتباطي

براي دو نفر معناي یگانهای نخواهد داشت .هرچند که آن دو از نظر قدرت حواس نيز يکسان و همانند باشند-».
یتواند از سازمان دروني ذهن مايه گيرد .بدين ترتيب زماني که با
( .)Sarokhani, 1999:107دفع پيام ارتباطي م 
فردي بالغ و از نظر فکري ساخته مواجه هستيم نبايد توقع داشته باشيم که پيام به همان نسبت که بر کودک يا فرد
یخورند .در اين
یگذارد بر چنين فردي نيز اثر کند ،چه در وضع او مکانیسمهای دفاعي به چشم م 
ناآموخته ت يثأ ر م 
حال ،پيامي که از طريق کي

ینشیند و در زمانهای مختلف به
یشود بر زمينه ذهني فرد م 
وسيله ارتباطي پخش م 

تآمیز متفاوت و
یشود .با توجه به اين نظريه ،ادراک مخاطبان از اخبار و مطالب خشون 
صورتهای متفاوت ادراک م 
گاه متضاد خواهد بود .مث ًالًال ت يثأ ر انتشار خبر قتل کي

مرد توسط همسرش ممکن است سبب ناراحتي کي

زن يا مرد
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معمولي شود؛ اما زني که سالها تحت آزار و شکنجه شوهر بوده ،از اينکه مرد ستمگري (به ادعاي متهم) توسط
یشود.
قرباني ،مجازات شده؛ خوشحال م 
 -4نظريه تخليه رواني
نظريه تخليه رواني مبتني بر کي

ديدگاه تاريخي است .ارسطو معتقد بود ،تراژدي روح انسان را پا يال ش میکند .از

اين رو اطالع يافتن از حوادث تلخي که براي ديگران رخ داده است و تأسفي که از اين جريان در مخاطب ايجاد
یشود .پروفسور فش بک ( ) 955 1در
یشود و سپس حس همدردي موجب پا يال ش روح يا تخليه رواني او م 
م
نپذیری در
تآمیز دچار حالت تسکی 
تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد که فرد پس از تماشاي صحنههای خشون 
یتواند به
یشود .بنابراين تماشاي صحنههای شرارت و خشونت در تلويزيون يا سينما م 
هيجانات يا پا يال ش م 
یهای روحي اطفال و نوجوانان دربيايد و از راه غيرمستقيم تمايل
صورت دريچه اطميناني براي هيجانات و ناراحت 
شبینانه در مورد تخليه رواني معتقد هستند که ديدن
دروني ايشان را به تهاجم و خشونت ارضا کند .دیدگاههای خو 
یدهد تا
تهای عادي ليکن سرخورده و متمايل به فرار از واقعيت را ياري م 
صحنههای خشونتآمیز ،شخصی 
عقدههای خود را بيرون بريزند و با ديدن صحنههای حاوي خشونت خود را تسکين بخشند (در غير آن صورت
یکند به نظر بعضي از روانکاوان امروز،
احتمال داشت که در عمل دست به جنايت زنند) .ژان کازنو تصريح م 

یکند-
تآمیز را در عمل مانع میشود و ديدار صحنهها به اقناع شخص کمک م 
فرافکني تحقق تمايالت خشون 

شهای مستند و يا
( .)Kazni, 1989:125البته اثرات رواني مشاهده صحنه خشونتآمیز با مطالعه اخبار و گزار 
داستانهای خشونتآمیز تفاوت دارد و در مواردي موجب تخليه رواني فرد و پرهيز از اعمال خشونت در وي
یشود فردي از خشونت پرهيز کند ،دقيقًاًا مشخص شود .به طور
یشود ،اما الزم است شرايط خاصي که باعث م 
م
یکنند و مرتکب خشونت نشدهاند ،با مشاهده خشونت ،عقدهها و
مثال افرادي که در شرايط غیر خشن زندگي م 
یکنند و ديگر زمینههای ارتکاب
یشود و احساس آرامش م 
تهایی که در ضمير ناخودآگاه دارند ،تخليه م 
شکس 
یرود.
خشونت در آينده توسط آنان از بين م 
 -5نظريه کرختي
تزدایی
یکند .نظريه کرختي يا حساسی 
نظريهکرختي به جنبه ديگري از اثرگذاري خشونت رسانهای برمخاطب توجهم 
یکند و ديگر با مشاهده آن آزرده خاطر يا
معتقد است که مخاطب با زياد ديدن خشونت در رسانه به آن عادت م 
تحر کي

تزمان
یشود .اثر حساسیتزدایی با برنامههای خشن فکاهي و خندهآور مرتبط است .از سو يي هرچه مد 
نم 

تزدایی در مخاطب نيز افزايش مييابد .عادي شدن خشونت نزد
استفاده از خشونت رسانهای افزايش يابد ،حساسی 
شهایی که اعمال
شهای اخالقي در مورد خشونت تغ يي ر يابد و ارز 
یدهد که ارز 
مخاطبان اين خطر را افزايش م 
یکند ،رسانهای که
یشمارند اهميت خود را از دست بدهند .اين نظريه تصريح م 
خشونت را ناپسند و مذموم م 
تبار
یشود و او را نسبت به عواقب مصیب 
یدهد سبب گمراهي مخاطب م 
خشونت را بدون درد و رنج نشان م 
یکند ،در نتيجه مخاطب براي اثرات منفي خشونت چندان نگران نمیشود و همين موضوع
یتفاوت م 
خشونت ب 
یشود.
تزدایی) م 
یتفاوتی او (حساسی 
سبب عادي شدن خشونت و ب 
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 -6نظريه يادگيري اجتماعي
یکردند ،دريافتند ،افراد با تماشاي
بندورا و همکارانش که در مورد اثرات خشونت تلويزيوني بر مخاطبان تحقيق م 
تآمیز
یتوانند خشونت را ياد بگيرند .آنان اعتقاد داشتند ،انواع مختلف رفتارهاي خشون 
رفتار خشونتآمیز ديگران ،م 
کهای انگيزشي
تهای مختلف محيطي ياد گرفته میشوند و عواملي مانند ناکامي و يا محر 
در پاسخ به موقعی 
یتواند شرط وقوع خشونت باشد .آنها از طريق
یگردد اما نم 
سرکوب کننده فقط موجب تسهيل خشونت م 
تآمیز و عملکرد بعيد آن رفتار ،رابطه وجود دارد .يعني
شهای متعدد نشان دادند که ميان مشاهده رفتار خشون 
آزمای 
یشود و در اين حالت مشاهده کننده پاسخهای جديد
تآمیز از طريق مشاهده رفتار خشن ،تقليد م 
رفتارهاي خشون 
یگیرد .منع مؤثر از نظر بندورا نقطه مقابل تقليد است ،بدين ترتيب
را که قب ًالًال در ذخيره اطالعاتي خود نداشته ياد م 
یگیرد
که کودکي که مشاهده میکند پرخاشگري در فيلم سبب تنبيه فرد پرخاشگر گرديد ،آن کودک احتما ًالًال نتيجه م 
ینماید .به اعتقاد بندورا اگر شخص آموخته باشد که
پرخاشگري نتيجه خوبي ندارد ،بنابراين از بروز آن خودداري م 
ناکامي را با رفتار پرخاشگرانه به زانو در آورد .احتما ًالًال در آينده نيز در مقابل ناکامي پاسخ پرخاشگرانه از خود بروز
خواهد داد.
 -7نظريه تبلور
یکند که رسانهها با برجستهسازی کي
اين نظريه بيان م 

واقعه کو کچ

و اخذ نتايج استراتژ کي

از آن ( Sarokhani,

یگذارد .بر این اساس رسانهها ،با انتشار اخبار
) 1997:58بر تع يي ن ميزان اهميت رويدادها نزد خوانندگان ت يثأ ر م 
یدهند .نتيجه طبيعي اين امر جنا يي شدن
خشونتآمیز به آن بها داده و خشونت را محور انديشه مخاطبان قرار م 
رسانهها و انعکاس بيش از حد انحرافات در ارتباطات جمعي است .تبلور خشونت در رسانهها باعث میشود
خشونت رسانهای بسيار بزرگتر از ميزان خشونت در زندگي واقعي مردم باشد .اين پديده سبب میشود ،انسانها
فکر کنند ،خشونت و جنايت دنياي واقعي را مسخ کرده است و بهویژه ت يثأ ر اين پديده بر جوانان بيشتر خواهد بود.
یهای زندگي را منعکس
یکند که :رسانهها بيشتر آلودگ 
ازکمب در کتاب روانشناسي اجتماعي کاربردي بيان م 
یدهد .در مقابل،
تبار ،بهویژه قتل در آنتن رسانهها بيش از زندگي واقعي رخ م 
یکنند .وي اعتقاد دارد :جرم خشون 
م
جرمهای دستهجمعی ،يا مربوط به يقه سفيدها مثل تقلب در اجناس مصرفي و آلودگي صنعتي ،جرمهای بدون
یشوند بعد ديگر نظريه تبلور به جنبه ت يثأ ر اين پديده
قرباني مثل مستي ،بر پرده رسانهها کمتر از جهان واقعي ظاهر م 
یپردازد .مردمان ادراک واقعيت را نه از خود واقعيت ،بلکه از واقعيت انعکاس يافته در رسانهها اخذ
بر مخاطبان م 
یکنند ) .)Ezcamp, 1992:441بر این اساس ،توجه و عالقه مردم بيشتر تحت ت يثأ ر تصويرسازي رسانهها قرار
م
یگیرد تا موقعيت جهان واقعي.
م
 -8اثر بلع
در روانکاوي از اين اثر در مورد رفتار اعتیاد گونه انسان نسبت به وسیلهای ياد میشود .زماني که انسانها به
ییابند و هر آنچه آن
یگرایند ،حالتي سخت انفعالي م 
یشوند ،به نوعي در برابر آنها به تسليم م 
رسانهها معتاد م 
یپذیرند .در واقع در اين حال ،انسانها چنان در ساعت معين رسانه خود را
یهیچ انديشه م 
رسانه القا نمايد ،ب 
یطلبند که در صورت تأخير ،گو يي
م

یبینند Sarokhani,
يچ زي گم کردهاند .آنان جهان را روزنه رسانه خود م 
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بها
) .)1997:89سلينگ معتقد است ،وجود صحنههای خيالي جنايت ارتکابي پي در پي در فیلمهای پليسي و کتا 
یشود به طوري که به خوبي قادر است تا تماشاگري را که آمادگي ارتکاب اعمال
باعث اغتشاش و آشفتگي فکري م 
بزهکارانه و ضداجتماعي دارد ،به طرف جرائم براند.
یدهد که استفاده از رسانه و اعتياد به آن سبب تحر کي
ساير تحقيقات نشان م 

یشود و از مخاطبي چون
روان م 

یسازد که نيروهاي ناخودآگاهش کمتر به وسيله عقل تن يظ م شود (.)Sarokhani, 2005:121
کودک ،موجودي م 
بنابراين اثر رسانهها بر مخاطباني که در اثر استفاده زياد از رسانه به آن اعتياد پيدا کردهاند ،بسيار شديدتر و حادتر
یپذیرند .در چنين شرايطي اثرات منفي
است ،زيرا آنان بدون ه چي ترديد ،کنکاش يا حتي انديشه ،هر پيامي را م 
بتر است.
خشونت بر مخاطب به مراتب بيشتر و مخر 
 -9نظريه فرهنگ پذيري
اين نظريه در مورد اثر خشونت رسانهای بر فرهنگ و ارزشهای جوامع ،به ويژه کودکان ،نوجوانان و جوانان و نحوه
شها ،الگوسازي و
یکند .بر اساس اين نظريه ،خشونت رسانهای با قلب ارز 
استنباط آنان از خشونت بحث م 
بهای ذهني محدود و از پيش
تهای اجتماعي و ايجاد چارچو 
شهای تعصبآمیز نسبت به واقعی 
لدهی بین 
شک 
یگذارد .بر اساس اين نظريه ممکن است نوع
برگزيده ،ت يثأ ري ماندگار و قالبي از خشونت در مخاطبان برجاي م 
خاصي از خشونت رسانهای (بيشتر در قالب فيلم در سينما يا تلويزيون) اين توهم را در مخاطبان جوان به وجود
آورد که رفتار خشن و شرورانه در حل مسائل و مشکالت زندگي روزمره وسیلهای مؤثر و باارزش است .جابهجایی
لتقدیر و ارزشمند محسوب شود و افراد خشن به عنوان
شها و قلب آنها موجب میشود خشونت عملي قاب 
ارز 
قالعاده تعبير شود و در نتيجه مخاطبان ،در
قهرمان تجليل شوند .رفتار خشونتآمیز ،عملي دالورانه ،تهورآميز و خار 
شهایی گرايش پيدا کنند که اين توانا يي را به آنان بدهد.
آرزوي کسب مهارت براي اعمال خشونت به ورز 
در اين زمينه پديده تقليد نيز قابل طرح است .تقليد در جريان جامعهپذیری يکي از ابزارهاي انسان است .تقليد از
یگیرد هرگونه عمل و رفتار
رفتار خشونتآمیز آنگاه که از سوي رسانه ،عملي مؤثر و شجاعانه تصوير شود ،شکل م 
یگیرد و حتي معيار مثبت و يا منفي بودن رفتار ،بستگي به رفتار سوء قهرمانان
قهرمانان همواره مورد تقليد قرار م 
یتواند عالوه بر رفتار و نگرش مخاطبان بر ضمير
رسانهای دارد .ت يثأ رگذاري فرهنگي از خشونت رسانهای م 
ناخودآگاه آنان نيز اثر گذاشته و به اين ترتيب اثرات درازمدت و عمیقتری بر شخصيت و رفتار فرد داشته باشد« .در
اکثر مطالعات ،نشان داده شده است که رابطه تعاملي بين خشونت رسانهای و خشونت واقعي وجود دارد .رسانهها
لگیری فرهنگ خشن مؤثر باشند .افرادي که پرخاشجو هستند از رسانهها براي ت ييأ د بيشتر اعتقادها
یتوانند در شک 
م
یشوند.
شهایی که به نوبه خود در معرض برنامههای رسانهای تقويت م 
یکنند ،گرای 
شهای خود استفاده م 
و گرای 
محیط شناسی
استان مانَزَز َدَدران به مرکزیت شهر ساری در شمال ایران و در کرانههای جنوبی دریای مازندران است .نام استان
مازندران با عناوین طبرستان ،تبرستان ،تپورستان و تپوران در اسناد تاریخی موجود آورده شده و این استان به گواه
تاریخ از لحاظ تمدن شهری قدمتی  ۶هزار ساله دارد البته در کشفیات دانشمندان از غارهای هوتو و کمربند مشخص
یکردند .استان مازندران هجدهمین استان از نظر
شد که انسانها در  ۷۵هزار سال قبل در اطراف این غارها زندگی م 
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تترین مناطق ایران از لحاظ تراکم جمعیتی است
یگردد .این استان یکی از پرجمعی 
وسعت در کشور محسوب م 
(.)Saffari, 1997:39

نقشه  .1موقعیت استان مازندران Source: Science Direct

مازندران استان دارای  ۲۲شهرستان است .مازندران از وسعتی معادل  ۴۶ .۱درصد ایران برخوردار است؛ اما قرار
گترین دریاچه جهان به نام دریای مازندران و همجواری با چهار کشور ساحلی این
گرفتن آن در ساحل جنوبی بزر 
دریا یعنی ترکمنستان ،قزاقستان ،روسیه و جمهوری آذربایجان از یک سو و واقع شدن در شمال کالنشهر تهران
(پایتخت ایران) از سوی دیگر ،باعث گردیده تا از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار شود .مازندران یکی از
یترین استانهای کشور است .مازندران رتبه نخست گردشگر پذیری ایران را در اختیار دارد .استانهای
صنعت 
گلستان ،سمنان و تهران که باهم تشکیل مازندران بزرگ را داده بودند و هرکدام در سالهای  ۱۳۴۹ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۷۶از
مازندران جدا شدند ().Sheikholozma, 2014:35

نقشه شماره  .2استان مازندران

ResearchGate Source:

استان مازندران بر اساس آخرین سرشماری نفوس  ۱۳۹۵مرکز آمار ایران حدود سه میلیون و دویست و هشتاد هزار
و پانصد و هشتاد و دو نفر جمعیت دارد که در حدود  ۶۰نقطه شهری و بیش از سه هزار پارچه آبادی سکونت
تاند از :ساری ،بابل ،آمل و قائمشهر (که همگی در ناحیه میانه-
دارند .چهار شهرستان مهم و پرجمعیت آن عبار 
شرقی جا دارند .مهمترین شهرهای این استان ساری ،بابل ،آمل ،قائمشهر در خاور استان و تنکابن در باختر استان
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است؛ و همچنین شهر نکا که با داشتن نیروگاه شهید سلیمی و کارخانه سیمان و کارخانه اسفالت و کارخانه
گترین سیلوی خاور میانه و بندر امیرآباد و
نکاچوب و کارخانه روغن غنچه و صنایع نکا فوالد و با دارا بودن بزر 
یترین شهر استان و هفتمین شهر
شرکت صدرا و چند سد ابی و جنگلهای وسیع هزار جریب به عنوان صنعت 
صنعتی کشور شناخته شده است (.)Piraee & Shafiee, 2001:49

نقشه  .3تقسیمات کشوری استان مازندران Source: ResearchGate

سآباد ،گوهرتپه ،پل معلق بابلسر ،پل دوازده چشمه ،برج
از جاذبههای گردشگری این استان میتواند به باغ عبا 
رسکت ،سد شیاده ،غار اسپهبد خورشید ،مجموعه تاریخی فرحآباد ،خانه شهریاری ،خانه نیما یوشیج ،خانه کلبادی،
برج الجیم ،پل ورسک ،غارهای هوتو و کمربند ،پلور ،دو هزار و قلعه فرنگیس اشاره کرد .باداب سورت ،دماوند،
غار دانیال ،آبشار یخی ،آبشار آبپری ،آبشار گزو ،دریاچه ولشت ،دریاچه شورمست ،سد و دریاچه الیماالت ،دشت
ناز ،جواهرده ،شبهجزیره میانکاله ،آبشار لفور ،پارک طالیی و دریاچه چورت نیز از جاذبههای طبیعی استان مازندران
یتواند از موزه تاریخ و مردمشناسی شهر بابل ،موزه تاریخ شهر
یآیند .از موزههای این استان نیز م 
به حساب م 
ساری ،موزه تاریخ آمل ،موزه تماشاگه خزر چالوس ،موزه کندلوس نوشهر و موزه خشکهداران نام برد ( Poor

.)Taheri & et al, 2017:131

نقشه  .4موقعیت منطقهای استان مازندران Source: Maphill

یشود.
آب و هوای مازندران با توجه به وجود دریا ،کوه و جنگل به دو نوع معتدل مرطوب و کوهستانی تقسیم م 
وجود دریای مازندران و رشته کوههای البرز و نزدیکی این دو مظهر طبیعت به یکدیگر در نواحی جلگهای تا
کوهپایههای شمالی البرز ،آب و هوای معتدل و مرطوب را به وجود آورده است ،تابستانهای آن به ویژه در سواحل
یشود .در ارتفاعات ۱۸۰۰
خبندان م 
دریا گرم و مرطوب است .زمستانهای این نواحی معتدل و مرطوب و به ندرت ی 
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خبندان طوالنی و تابستانهای کوتاه و معتدل
تا  ۳۰۰۰متری ،آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستانهای سرد و ی 
وجود دارد .در ارتفاعات باالی  ۳۰۰۰متر که دمای هوا به شدت پایین میآید ،دارای زمستانهای سرد همراه با
خبندان طوالنی و تابستانها کوتاه و خشک است .در این نواحی هوا غالبًاًا برفی است و در ارتفاعات مهم چون
ی
تخت سلیمان و دماوند یخچالهای کوهستانی و طبیعی ایجاد شده است .میانگین میزان ریزش باران در این استان
مکوه از کوههای مهم استان است.
کمتر از گیالن است .آزادکوه ،تخت سلیمان ،خلنو و عل 

مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  22شهرستان به نامهای آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشهر ،تنکابن،
جویبار ،چالوس ،رامسر ،ساری ،سوادکوه ،سیمرغ ،قائمشهر ،گلوگاه ،محمود آباد ،نکا ،نور ،نوشهر ،فریدونکنار،
عباس آباد ،سوادکوه شمالی ،کالردشت و میاندرود 58 ،شهر 55 ،بخش 129 ،دهستان و 3697

یباشد.
آبادی م 

مساحت جنگلهای مازندران حدود  ۱۱۰۷۲۵۶هکتار ،برآورد شده است .این جنگلها از درختان پهنبرگ تشکیل
یهای استان مازندران به دو قسمت جلگهای در شمال
لهای کشور است .از نظر ناهموار 
شده و متمایز از سایر جنگ 
یهای آن از غرب به شرق به موازات دریای خزر است .رشته
و کوهستانی در جنوب تقسیم شده و شیب ناهموار 
کوه البرز با رودهای کو کچ

و بزرگی که در امتداد جنوبی  -شمالی آن جریان دارند به سه منطقه غربی ،مرکزی و

نهای موازی است که از دره سفیدرود در غرب تا دره کرج و
شرقی تقسیم شده است .منطقه غربی شامل چی 
عترین قسمت کوهستان البرز است که
چالوس امتداد داشته و رشتهکوه معروف آن تخت سلیمان .منطقه مرکزی وسی 
از دره چالوس تا دربند و بابل در شرق امتداد دارد .منطقه شرقی از درههای دربند در غرب شروع شده و به سمت
ییابد ).)Zolphi Varzaghani & Ziviar, 2017:169
شرق امتداد م 
جدول  .1تقسیمات کشوری استان مازندران

منبع( :سازمان برنامهو بودجه مازندران)

روش تحقيق

روش این مقاله پیمایشی – توصیفی است .جمعآوری اطالعات مورد نياز براي ادبيات نظري سواد رسانهای از روش
اسنادي و براي بخش ميداني از روش پيمايشي استفاده شد .جامعهی آماري اين مقاله فعالین گردشگری استان
مازندران است .حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  563نفر از فعالین گردشگری استان مازندران تع يي ن شد و
پاسخگويان به طريق نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند.
ابزار مطالعه و روش تجزيه و تحليل
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نویسنده در اين مقاله از رهيافت كمي و يك في براي دستيابي به هدف تحق ـي ق استفاده کرده است .با تكميل پرسشنامه
و ورود دادهها در نرم افزار  SPSSو تجز ـي ه و تحل ـي ل دادههـا ،نتـايج بـه صورت جداول آماري استخراج شد.
فرض ةي اصلي
بین سواد رسانهای و مدیریت و برنامهریزی گردشگری در استان مازندران رابطه وجود دارد.
فرضيههای فرعی
 -1بین شناخت فعالین گردشگری استان مازندران از ت ثأ یر رسانهها با میزان رضایت مندی گردشگران رابطه وجود
دارد.
 -2بین شناخت فعالین گردشگری استان مازندران از محتوای رسانهها با میزان رضایت مندی گردشگران رابطه
وجود دارد.
 -3بین آشنایی فعالین گردشگری استان مازندران با صنایع رسانهای بر میزان رضایت مندی گردشگران رابطه وجود
دارد.
 -5بین دانش خویشتن (میزان تحصیالت) فعالین گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی گردشگران
رابطه وجود دارد.
 -6بین عادتهای رسانهای فعالین گردشگری استان مازندران از با میزان رضایت مندی گردشگران رابطه وجود
دارد.
یافتههای پژوهش
در اين بخش با ت يك ه بر يافتههاي تحقيق به بررسي و تحليل موضوع نقش سواد رسانهای در مدیریت گردشگری
استان مازندران پرداخته ميشود .سواد رسانهای ،توانایی وارسی و تحلیل از میان پیامهایی است که روزانه به ما
تهای تفکر انتقادی،
یشود مهار 
یفروشند .یک نوع توانایی است که موجب م 
یکنند و م 
یدهند ،سرگرم م 
اطالع م 
همۀ رسانهها را در برگیرد .همچنین سواد رسانهای دربارۀ پرسیدن سؤالهایی مربوط به آنچه که وجود دارد و توجه
یباشد .به عبارتی نوعی غریزه است؛ اینکه بپرسیم چه دروغی پشت تولید رسانهها نهفته است
به آنچه که نیست ،م 
شها و مالکیت) و آگاه شویم چطور این عوامل ت ثأ یرگذارند ،از نظر بعضی کارشناسان ،سواد
(انگیزه ،پول ،ارز 
رسانهای به معنای فراگیری چگونگی تولید پیامها با استفاده از رسانههای چاپی ،سمعی ،بصری و … است .به طور

کلی سواد رسانهای ،تأکیدی است بر این مطلب که برخالف تصور رایج ،درک پیامهای رسانهای و اساسًاًا شیوۀ رفتار
تهای خاصی نیاز دارد و در بیانی دقیقتر ،عبارت است از مهارت تفکر استداللی و نقاد
با رسانه به دانش و مهار 
بهنحویکه مخاطب بتواند دربارۀ محتوای رسانه قضاوتی مستقل داشته باشد ()Arjmandi, 2005:5؛ بنابراین با توجه
یتوان توانایی دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و برقراری ارتباط با محتوای پیامهای
به مطالب فوق ،سواد رسانهای را م 
رسانهای در اشکال مختلف قلمداد کرد.
یتوان در چهار مورد یعنی دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و ایجاد محتوا خالصه کرد-۱ :
عناصر سواد رسانهای را م 
یگیرد .زمانی که دسترسی در شکل
دسترسی :دسترسی فرایندی اجتماعی و پویاست و عمل فعاالنهای را در بر م 
یشود تا سواد رسانهای رشد و توسعه یابد و مخاطب به صورت مداوم و به
یگیرد فرصتی ایجاد م 
ابتدایی صورت م 
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یداری شیوۀ دسترسی خود به پیام رسانهها را به روز کند حتی در این زمینگانش و آگاهی خود را ارتقا
شکل معن 
یهای اجتماعی و جغرافیایی منجر به عدم برابری دسترسی به منابع و
یآید که آیا نابرابر 
دهد؛ اما این سؤال پیش م 
یشود.
کسب دانش سواد رسانهای م 
 -2تحلیل :اغلب افرادی که با رسانههای چاپی و صوتی و تصویری سرو کار دارند دارای توانایی تحلیلی ضعیفی
هستند .در حوزههای صوتی و تصویری این توانایی شامل فهم معانی و طبقهبندی زبانها و بازنمایی مفاهیم توسط
تهای تحلیل پیام در اینترنت توسط مخاطبان چندان رشد نیافته است و
مخاطبان رسانه است .در حال حاضر مهار 
عموم مردم در حال ارتقای سواد رسانهای خود در زمینه پیامهای وسیع و گوناگون اینترنت هستند تا با دانش نسبی
بتوانند از میان انبوهی از پیامها دست به گزینش بزنند و آنها را تفسیر کنند.
یشود و یا در دسته اطالعات متنوع در ارتباط با
 -3ارزیابی :آیا سواد رسانهای موجب رویکرد ضد نخبه گرایانه م 
یگیرد .هدف از بررسی سواد رسانهای
نظام طبقاتی و سنتی و بر مبنای تبعیض بین خوب و بد یا توانا و ناتوان قرار م 
یگیرد.
یشود باید مورد ارزیابی و سنجش قرار م 
و موضوعاتی که به آن پرداخته م 
 -4ایجاد محتوا :اگرچه در تمامی تعاریفی که از سواد رسانهای ارائه شده است نیاز به تولید متون نمادین برای
یتوانند
یشود ولی بحث در مورد این نکته که افراد از طریق سواد رسانهای م 
یادگیری سواد رسانهای مشاهده نم 
محتوای آنالین خلق و مفاهیم مورد نظر خود را با یکدیگر مبادله کنند مورد توجه بسیاری از صاحب نظران سواد
رسانهای بوده است ( .)Shokrkhah, 2007:29براي آزمون اين فرض ،از آزمون كاي اس كـ وئر و ضريب في استفاده
شده است.
جدول  .2شاخصهای مورد بررسی سواد رسانهای (یافتههای پژوهش)

جدول  .3نتایج آزمون
شاخصهای سواد رسانهای
شناخت ت ثأ یر رسانهها
شناخت محتوای رسانهها
آشنایی با صنایع رسانهای
دانش خویشتن (میزان تحصیالت)

پاسخگويان
 64 - 56سال

 30 - 55سال

84 / 09

77 / 27

32 / 91

51/9

22 / 72

76 / 08

70 / 45

61 / 36

34 / 78

29 / 54

83/ 63

65 / 21

 29 -51سال

47 / 22

51/9

13 / 33

52 / 27

84 / 09

83/ 04

59 / 09

56 / 81

27 /71

43 / 18

72 / 82

95 / 45

54 / 54

19 / 56

4/ 54

54 / 54

80 / 43

40 /9
عادتهای رسانهای

آمارههاي استنباطي

Source: Research findings

Chi-Squar
58 / 45
18 /51
01/ 55
71/15
70 / 32

Sig
000
. 000
0/ 005
. 000
. 000

Phi
0/ 57
0/ 18 3
0/ 242
0/ 312
0/ 625

sig
000
. 000
0/ 005
. 000
. 000
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 -1بین شناخت فعالین گردشگری استان مازندران از ت ثأ یر رسانهها با میزان رضایت مندی گردشگران رابطه وجود
دارد.
براي بررسي این فرضیه از آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد .همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده میشود
كاي اسكوئر به دست آمده سطح معناداري کمتر از  0/ 05است .بنابراين فرض  .H0يا عدم رابطه بين متغير شناخت
فعالین گردشگری استان مازندران از ت ثأ یر رسانهها با میزان رضایت مندی گردشگران ابطال و فرض  H1به معناي
وجود رابطه معنادار ت ييأ د ميشود.
 -2بین شناخت فعالین گردشگری استان مازندران از محتوای رسانهها با میزان رضایت مندی گردشگران رابطه
وجود دارد.
براي بررسي این فرضیه از آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد .همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده ميشود
كاي اسكوئر به دست آمده سطح معناداري کمتر از  0/ 05است .بنابراین فرض  .H0به معناي عدم رابطه بين متغير
شناخت فعالین گردشگری استان مازندران از محتوای رسانهها با میزان رضایت مندی گردشگران ابطال و فرض  H1به
یشود.
معناي وجود رابطه معنادار تأیید م 
 -3بین آشنایی فعالین گردشگری استان مازندران با صنایع رسانهای بر میزان رضایت مندی گردشگران رابطه وجود
دارد.
براي بررسي رابطه ميان متغير آشنایی فعالین گردشگری استان مازندران با صنایع رسانهای بر میزان رضایت مندی
یشود كاي اسكوئر به
گردشگران از آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد .همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده م 
دست آمده سطح معناداري کمتر از  0/ 05است .بنابراین فرض  .H0به معناي عدم رابطه بين متغير آشنایی فعالین
گردشگری استان مازندران با صنایع رسانهای بر میزان رضایت مندی گردشگران ابطال و فرض  H1به معناي وجود
یشود.
رابطه معنادار تأیید م 
 -4بین دانش خویشتن (میزان تحصیالت) فعالین گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی گردشگران
رابطه وجود دارد.
براي بررسي رابطه ميان دانش خویشتن (میزان تحصیالت) فعالین گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی
یشود كاي اسكوئر به
گردشگران از آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد .همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده م 
دست آمده سطح معناداري کمتر از  0/ 05است .بنابراین فرض  .H0به معناي عدم رابطه بين دانش خویشتن (میزان
تحصیالت) فعالین گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی گردشگران ابطال و فرض  H1به معناي وجود
رابطه معنادار تأیید ميشود.
 -5بین عادتهای رسانهای فعالین گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی گردشگران رابطه وجود دارد.
براي بررسي رابطه ميان عادتهای رسانهای فعالین گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی گردشگران از
یشود كاي اسكوئر به دست آمده
آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد .همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده م 
سطح معناداري کمتر از  0/ 05است .بنابراین فرض  .H0به معناي عدم رابطه بين متغير عادتهای رسانهای فعالین
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گردشگری استان مازندران با میزان رضایت مندی گردشگران ابطال و فرض  H1به معناي وجود رابطه معنادار تأیید
یشود.
م
جایگاه رسانهها در مدیریت و برنامهریزی گردشگری
یکند؛ از طریق او صحبت میشود .از این تعریف چنین
رسانه حامل یا واسطه پیام است؛ او به نام خود صحبت نم 
یپردازند و نقشی فراتر از این را نمیتوانند به عهده
یرسد که رسانهها تنها به انتقال محتوای نمادین پیامها م 
به نظر م 
بگیرند؛ اما در مقابل ،دانشمندانی دیگر ،از واسطه بودن صرف رسانهها در حمل و انتقال پیام فراتر رفته و مانند مک

لوهان رسانه را معادل پیام میدانند .مک لوهان 1با بیان این جمله که وسیله همان پیام است ،معتقد است که جوامع

بیشتر در اثر ماهیت وسایل ارتباطی شکل گرفتهاند تا در نتیجه محتوی پیام خود؛ به عبارت دیگر ،وسایل ارتباط
یآیند.
جمعی مظهر و پیام یک عصر است که تحت ت ثأ یر آن ،دنیایی دیگر و انسانهایی دیگر پدید م 

یهای نوین رسانهای
نآور 
یتواند راجع به نقش و اهمیت رسانهها در اینجا ذکر کرد ،مسئله مهم ف 
نکته مهمی که م 
است که به طور مشخص از اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ 2آغاز و به شبکههای جهانی و دنیای مجازی

یهایی که بسیاری از مبانی اساسی جامعه را دستخوش تغییر و تحول نموده ،تغییرات
کشیده شده است .فنآور 
جدیدی را نوید داده و هم چنان این عقیده که ت ثأ یرهای حاصل از خود رسانه ،مهمتر از ت ثأ یرهای حاصل از محتوای
ینماید (.)Hashemi & Nopassand, 2017: 110
آن است را تقویت م 
رسانههای جمعی نوین ،امکان برقراری ارتباطات جمعی را با پشت سر قرار دادن دو عامل و مانع مهم «زمان و

یشود ،به سادگی فراهم آورده است .رسانه با داشتن قدرت تکثیر
مکان» در دنیایی که امروز دهکده جهانی 3نامیده م 

تها را به چالش کشیده و با خلق نهادهای ویژه و گرد
انواع واقعیت و توان باالی انتشار ،مرزهای سنتی دولت – مل 

هم آوردن گروههای تخصصی از فنون گوناگون(تلویزیون ،رادیو )...محتوی نمادین تولید شده را برای مردمی بسیار
ینمایند .رسانههاي جمعي ،انتقال و هدايت دامنه گستردهای از نمادها ،هنجارها،
و غیر همگن و پراکنده ارسال م 
بنظران معتقدند
ارزشها ،عقايد ،پیامها و افکار را امروزه درون جوامع به عهده گرفتهاند تا جا يي که برخي از صاح 
یشود (.)Sajadian & Pirri, 2017: 36
کل زندگي فرهنگي و اجتماعي بهوسیله رسانههاي گروهي دگرگون م 
جدول  .4داليل مطرح شدن نقش رسانههاي جمعي در مبحث گردشگری
رسانهها ابزاري مناسب براي آموزش گروههای بزرگ جمعيتي هستند.
تمام افراد جامعه را پوشش میدهند.
یگذارند.
بر هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي ت ثأ یر م 
یکنند (با تقليد از الگوهاي نشان داده شده در رسانهها).
به مردم در تغ يي ر رفتار کمک م 
یآموزند.
به مردم منافع ناشي از تغ يي ر رفتار را م 
در افزايش آگاهي و تغ يي ر نگرش و عملکرد فردي و اجتماعي مؤثرند.
یباشند.
در آموزش مهارتها و تشويق اعتماد به نفس مؤثر م 

شهای زیر را ایفا کنند:
یتوانند هر یک از نق 
رسانهها م 
 -1پنجرهای باشند به روی تجارب جدید.
-McLuhan
-Gothenburg
-Global Village

1
2
3
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یکند.
یدار م 
 -2مفسرانی باشند که حوادث پراکنده را تفسیر و معن 
 -3تریبون یا حاملی باشد برای اطالعات و عقاید.
 -4حلقه ارتباط دو جانبهای باشند میان فرستادهها و دریافت کنندهها.
یکنند.
یدهند و ارشاد و هدایت م 
 -5عالمتی باشند که فعاالنه راه را نشان م 
یتابانند.
 -6آیینهای باشند که تصویری از جامعه را باز م 
 -7پرده یا حجابی باشند کشیده شده بر حقیقت و در خدمت مقاصد تبلیغاتی یا واقع گریزی.
تاند از:
وظایف رسانهها عبار 
الف -وظایف اجتماعی رسانههای جمعی:
-1وظایف خبری و آموزشی :اهمیت این وظیفه به حدی است که جامعه شناسان برای مطبوعات ،رادیو و تلویزیون
و سینما نقش «آموزش موازی» یا «آموزش دائمی» را قائل هستند ،چرا که از این طریق ،در هر روز و هر لحظه
یگیرد و
ثهای مختلف اجتماعی به طور وسیع در اختیار میلیونها نفر از مردم قرار م 
تازهترین خبرها ،تفسیرها و بح 
این خود بهترین معرف وظیفه آگاه کننده وسایل ارتباطی در ایجاد همبستگی ملی و بین المللی و ایجاد امنیت
اجتماعی است (.)Sajadian & Pirri, 2017: 36
 -2وظایف راهنمایی و رهبری :در نظامهای دموکراسی ،روزنامهها ،مجلهها ،رادیوها ،تلویزیون و سینماها میتوانند
در راه گسترش ارتباط بین رهبران و مردم ،خدمات مهمی را انجام دهند و در جلب همکاری مردم و شرکت دادن
آنها در امور اجتماعی ت ثأ یر زیادی بر جای گذارند و آنان را برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی
و اجتماعی و قبول مسئولیتهای بیشتر آماده سازند.
یتوانند از بهترین
 -3وظایف تفریحی و تبلیغی :در حال حاضر وسایل ارتباط جمعی با پخش برنامههای گوناگون م 
وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار روند و در تمام اوقات انسانها را سرگرم کنند و آنان را از غوغا و

اضطراب محیط کار و زندگی دور نگهدارند .در کنار وظایف تفریحی ،جامعه شناسان به نقش درمان روانی –

اجتماعی رسانهها نیز توجه م 
یکنند (.)Shahami Poor, 2002: 107
نسازی :وسایل ارتباط جمعی ،نزدیکی سلیقهها و خواستهها و انتظارات تمامی ساکنان یک
 -4وظایف و نقش همگ 
یشود.
جامعه را سبب م 
ب  -وظایف ارتباطاتی:
 -1اطالع آگاهی :به صورت اخبار روز (اطالعات روز ،تازهها ،اخبار گوناگون) و اخبار عمومی (امور مربوط به
فرهنگ و تمدن).
شها و فرهنگ) ،پرورش عقاید (جلب ایمان افراد
 -2پرورش :به صورت پرورش اندیشهها و احساسات (انتقال ارز 
و ایجاد اعتقادها) ،پرورش حرفهای (آماده ساختن برای انجام حرفههای اجتماعی).
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یهای موجود ،معرفی فرهنگ و تمدن
 -3بیان مسائل :مثل تشریح ایدئولوژ 
 -4اجبار :تغییر و تحمیل غیرمستقیم عقاید و رفتارهای اجتماعی به صورت تبلیغ تجاری و تبلیغ سیاسی.
ج– وظایف روانی  -اجتماعی:

 -1همبستگی :کمک به ایجاد هماهنگی و همبستگی بین انسانها.
یها :حفظ سالمت جسمی و فکری و توجه به استراحت و آرامش.
 -2سرگرم 
یها ،رهایی از دلهره و جبران سرخوردگی (..)Shahami Poor, 2002: 107
 -3رواندرمانی :فراموش کردن ناراحت 

د  -کارکرد رسانههای جمعی:
رسانههای جمعی در عصر حاضر که عصر انفجار اطالعات است ،مهمترین و کارا مدترین وسایل اعمال نفوذ در
جوامع است و بدین لحاظ از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند.
یباشد:
کارکرد رسانههای جمعی در دو سطح م 
الف  -در سطح جامعه:
تاند از:
کارکردهای رسانهها در سطح جامعه عبار 

 – 1اطالعات :فراهم کردن اطالعات درباره وقایع و شرایط جامعه

 – 2همبستگی :تبیین و تفسیر معانی و وقایع و اطالعات و وفاق اجتماعی
شها
گها و ارز 
 – 3تداوم :بیان تسلط فرهنگی ،شناساندن خردهفرهن 

 –4سرگرمی :فراهم کردن تفریح و سرگرمی

 – 5تحریک :هموار کردن عینیتهای اجتماعی در حوزههای سیاسی و فرهنگ
ب  -در سطح فرد:
تاند از:
کارکردهای رسانهها در سطح فرد عبار 

 – 1اطالعات :درک وقایع و شرایط جامعه و یادگیری

شهای شخصی و همانندسازی
 – 2هویت شخصی :یافتن تقویتکنندهای برای ارز 

یافتد ( Behdar Vand,
 –3واکنش متقابل اجتماعی :به دست آوردن بینش درباره آنچه که برای دیگران اتفاق م 

.)2004:53

 – 4سرگرمی :استراحت ،کسب لذت زیباشناختی
یهای ارتباطي و اطالعاتي بهویژه پيدايش رسانههاي الكترون يكي جديد تمام شئون زندگي انسانها را
انقالب فناور 
طجمعی از طريق انتقال اطالعات و مبادله افكار نقش عمدهاي را در
تحت ت ثأ یر قرار داده است .امروزه وسايل ارتبا 
يتوان گفت كه
يكنند .بر اين اساس م 
لگیری افكار عمومي جهان و برقراري نظم و امنيت اجتماعي بازي م 
شک 
انسانها اكنون محصور ارتباطات و اطالعاتي هستند كه از طريق ابزار وسايل گوناگون ذهن آنها را در راستاي
يدهند .بنابراين رعايت نکات و مسائل اخالقي و انساني در اين راستا بسيار
اهداف از پيش تعیینشده خود حركت م 
یهای ارتباطي و اطالعاتي در حوزه عمليات رواني نيز كاربرد فراواني یافتهاند .در
مهم و حائز اهميت است .فناور 
واقع عمليات رواني و يا به تعبير ديگر ت ثأ یر و نفوذ در افكار و رفتار ساير دول و ملل كه كارگزاران آن را در جهت
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یهای ارتباطي و اطالعاتي بهخصوص رسانههاي نوين
يكنند ،امروزه از طريق فناور 
يريزي م 
اهداف و مقاصد خود پ 
رو به گسترش نهاده است .ارتباطات در معناي عام يعني :فن انتقال اطالعات ،افكار و رفتارهاي انساني از يك

يداند كه از خالل آن روابط
شخص به شخص ديگر (دومین امري) ،همچنين چارلز كولي 1نيز ارتباط را سازوكاري م 

لگيري جامعه انساني
ييابد .بنابراين ارتباطات انتقال پيام به ديگري و اساس شك 
انسانها برقرارشده و گسترش م 
يآيد و تمامي مظاهر
يشود .روابط انسان بر اساس ارتباط پديد م 
است كه ماهيت جوامع فعلي بر پايه آن تعريف م 

ييابد .م يكي اسميت 2نيز به طور مفيد و مختصر
فكري و ابزار انتقال آن در مكان و زمانبر پايه اين سازوكار توسعه م 
يكند :فرايند انتقال اطالعات ،احساسات ،حافظه و افكار در ميان مردم .به طور کلی
ارتباطات را این گونه تعريف م 
کها
ارتباطات ،در برگيرنده روند مبادله اطالعات به مفهوم عام و يا به عبارتي به مثابه پيوند و اجتماع ابزارها و تکنی 
يشود .پس از انقالب صنعتي 3و رشد روزافزون فناوري ،حوزه عملكرد و مفهوم
جهت انتقال اطالعات تلقي م 

ارتباطات نيز متنوع گرديد .چنانكه در پايان قرن بيستم ،انقالب فناوري در حوزه ارتباطات و اطالعات گسترده
یسابقه زمینهساز ظهور رسانههای الكترون يكي در
دسترسي افراد جامعه به اطالعات آن هم به شیوهای انقالبي و ب 
تها براي تعامل اطالعات ،كاالها و انديشهها
تهای فني ارتباطات و افزايش فرص 
سطح جهاني شد .بهواسطه پیشرف 
یهای مردم براي برقراري ارتباطات اقتصادي،
يشوند .بنابراين توانمند 
عتر و با هزينه كمتر مبادله م 
بيشتر و سري 
شیافته است .بایستی توجه داشت که با قدرت یافتن رسانهها کشورهای دارای توانایی از
سياسي و اجتماعي گستر 
آنها به عنوان سالحی علیه دیگر کشورها استفاده میکنند (.)Behdar Vand, 2004:53
شهای مختلف یک جامعه است که به
امروزه گردشگری جزء بزرگترین و پویاترین فعالیتهای توسعهای در بخ 

یورزد .بنابر آمار اخیر سازمان جهانی گردشگری 4درآمد حاصل از فعالیتهای
این گونه فعالیتها مبادرت م 
تهای مربوط به آن
یشود .گردشگری و فعالی 
گردشگری در حدود بیش از  01درصد کل درآمد جهان را شامل م 
عالوه بر رونق اقتصادی و جنبههای مثبت و جنبههای منفی که برای جوامع به همراه دارد ،ت ثأ یرات چشمگیری در
تغییرات همه جانبه فرهنگی ،اجتماعی و دیدگاهی دارد .تغییرات فرهنگی ایجاد شده ناشی از فعالیتهای گردشگری
ضناپذیر است و نقش وسایل ارتباطجمعی که از آنها به عنوان حامالن پیام و اطالعات نام
بسیار چشمگیر و اغما 
یشود در این تغییرات بسیار مهم است که به کمک فناوری پیشرفته خود ،تمام سطوحی سیاسی ،اقتصادی،
برده م 
فرهنگی و اجتماعی را در سراسر جهان تحت سیطره درآوردهاند .در قرن حاضر ،ظهور رسانههاي مدرن و
ط هـواپيمـا يي  ،رايانـه ،اينـترنت و ارتباطات ماهوارهای باعث شده است که نحوه
یهای نـوين ،ن ـيظ ر خطـو 
فناور 
زندگي ،کار ،بـازي و تفـريح افراد دگرگون شـود .از کي

سـو ،وسـايل ارتباط جمعي از طر ـي ق ابزارهـا يي ماننـد

تها از يکـديگر فراهم آوردهاند و از سـوي ديگر،
ي را براي آشنا يي جوامع و مل 
ت بستر مناسب 
مـاهواره و اينترن 
ق
ل و افزايش سـرعت جابهجایی در مـنـاطق مـختلـف جـهـان ،امکان مسافرت به مناط 
لونق 
ل حم 
توسعه وساي 
1

-Charles Horton Cooley was an American sociologist and the son of Thomas M. Cooley. He studied and went
on to teach economics and sociology at the University of Michigan
2
-Mickey Smith is an American photographer and conceptual artist working in Auckland, New Zealand.
3
-The Industrial Revolution was the transition to new manufacturing processes in the period from about 1760 to
sometime between 1820 and 1840
4
.UNWTO
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گوناگون را در زماني کوتاه ايجاد کرده است .امروزه مهمترین وظيفه رسانهها ،انگاره سازی و ايجـاد تـصاوير ذهـني
ت؛ رسانهها در ارائـه تـصاوير واقع يـ
ت اس 
از واقـعيات و حـتي غير واقعيا 

ق ،بـه دل ـي ل
و غیرواقعی از مناط 

یکنند
لدهی به افکار عمومي ،نقش مهمي ايفا م 
تهای گ ــ سترده در ج ــ ذب مـخاطـب انبـوه و توانـا يي شک 
قابلی 
ی به تصورات جغراف ـي ا يي  ،بـراي افـراد
لده 
ي از مکانها و کشورهاي مختلف و شک 
هـمچنـان کـه در تـصويرساز 
اهم ـي ت زيادي دارند .تصوراتي کـه مـردم جهان از کي  منطقه يا کشور خاص دارند ،میتواند از طريق اشکال
گعامه در رسانهها مانند فیلمها ،تلويزيون و ترکيبات ادب يـ
فرهن 

آن ک ــ شور شـکل داده شود ( Mohammadi,

.)2016: 96
یها ،جاذبهها ،رخدادهای اجتماعی،
عملکرد رسانهها در ایجاد تصویر گردشگری معرفی و شناسایی مؤلفهها ،ویژگ 
یرسد سلطه رسانهها ت ثأ یرات
یباشد .آن چه به نظر م 
اقتصادی و فرهنگی یک جامعه در کنش با سایر جوامع م 
یتواند ت ثأ یر قابل توجهی در معرفی
یکنند .تولیدات رسانهای موفق م 
فرهنگی را با جریان بیشتری هدایت م 
یتوانند شاهد ت ثأ یر
لهای گردشگری داشته باشد ،مکانهای گردشگری م 
جاذبههای کم توجه شده در مناطق با پتانسی 
مستقیم یک اثر رسانهای در توسعه فعالیتهای مربوط به این بخش باشد در برخی موارد برنامههای تلویزیونی باعث
ایجاد انگیزه سفر به مناطقی شدهاند که افراد برای بار اول آنجا را مشاهده کردهاند اما برای گردشگران که برای
یکنند بایر برنامههایی تولید گردد که جنبههای تازه و غیرمعمولی از جاذبههای
چندمین بار به این مقاصد سفر م 
یها ،راهـنماهـاي
مقصد را معرفی نمایند .سانههاي مرتبط بـا گردشـگري تجـاري مـاننـد بـروشـورها ،آگه 
فکنندگان عرضه
ت را به مصر 
یکنند تـجارب تـعطيالت و گـذران اوقـات فراغـ 
مـسافرتي و مجالت اساسًاًا تالش م 
ت رسانههاي گردشگري ،تـصاويري از کـشورها ـي ا مکانهاي مقصد را به نمايش میگذارند و
کنند .توليدا 
یکنند تا از آن مکانها بازد ـي د کـننـد .مصرفکنندگان در
فکنندگان را تـحر کي  م 
احساسات و انگیزههای مصر 
یشوند که براي رسيدن به اين هدف مـطلوب رسانهها ،تجـاربي را کسب
آينـده نزد کـي  بـه گردشگراني تبديل م 
ت رسانهای و ميان فردي ،کـه در زنـدگي
کردهاند .گـردشگران از طـريق تـصاوير و مفاهيم اخذ شـده از ارتـباطا 
روزمره خود با آن مواجهاند ،تحر کي

یگیرند .به هـر حـال ،تعامل بين رسانه و
یشوند و تحـت ت يثأـ ر قرار م 
م

یهای عـميق در خصوص الگوهاي مصرف گـردشگران فراهم
ي کـسب آگاه 
تهایی را ب ــ را 
گردشگري فرص 
لاجتناب ،به شيوه و سازوکار توليد انـواع کـاال و خدمات براي جلـب هـر چه
یکند که اين امر بـه نحوي غیرقاب 
م
یدهد .مقاصدي که در کـانون تـجارب گردشگري قـرار دارنـد ،در نهايت ،شکل دهي
ب يـ شتر آنـان شـکل م 
ت مـصرف گرايانـه و رشـد تقاضاي بـازارهاي ع يظـ م ،بـار ديگر ،مورد
ن تمـايال 
یشوند و به من ـظ ور بـرانگيخت 
م
یروند کـه ممکـن اسـت
یگیرند .در نـتيجـه ،رسانههاي گـردشگري حوزهای مـطالعاتي به شمار م 
بازنگري قرار م 
ي گردشگري افزايش دهند ( Mohammadi, 2016:
ي ما را نسبت به فرايندها و کارکردها 
بـه نحـوي برجـسته آگاه 

.)96
لدهی بـه تصورات جغرافيا يي افراد ،اهـميت
رسانهها در تـصويرسازي از مکانها و کـشورهاي مختلـف و در شک 
شهایی که مردم جهان ،کـي
ي دارنـد .رو 
زياد 
در رسانهها يي

گعامه
ق ارائه اشـکال فرهن 
یتواند از طري 
یبینند ،م 
کـشور خاص را م 

ل داده شـود .بـسياري از اشـکال
ماننـد فیلمها ،تلويزيون و دستاوردهاي ادبي آن کـشور شـک 
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ش و تجـسم تـاريخ ،معمـاري ،چشماندازها ،رويدادها ،اسطورهها،
گعامه در رسانهها ،در قـالب نـمـاي 
فرهن 
کهای زندگي کـي
خصوصيات مليتي و سب 

یشوند .چنان که اطالعات دريافت شـده از
کـشور خـاص ارائـه م 

ت اساس درک و آگاهي افراد از کي
یهای رسانهای ،بعـضي اوقا 
اشـکال بازنمای 
گونه کـه کـي

ت .از طرف ديگر ،آن
کشور اسـ 

یشود ،ممکن است ت يثأ ر
ق فیلمها ،مجموعههای تلويزيوني و کارهاي ادبي بازنما يي م 
کشور از طري 

ي ع يظ مي در دائمي کردن د ـي د و تـصور خـاص از آن کـشور در م ـي ان مخاطبان خارجي داشـته بـاشد.
جهان 
یکند .ادب ـي ات ،فیلمها و مجموعههای تلويزيوني ،نه تنها به
گ عامه بازنماییهای احساسي را عرضه م 
بنابراين ،فرهن 
یهای جذاب فيزيک يـ  (منـاظر د ـي دني ـي ا چشماندازها و ماننـد آن) ،بلکـه از طـر ـي ق م ــ وارد مـرتبط بـا
ل ویژگ 
دلي 
یتوانند افراد را به
شها در مورد مکانها) م 
ی به حس مخاطبان و نگر 
لده 
تها ،شک 
تها ،وقـايع ،شخصی 
آنها (روای 
یتوانند بـا مـتـون روا يـي
ق کنند .خوانندگان يا مخاطبان م 
سیروسفر تشوي 

و ان ــ واع داستان در مورد مکانها،

تها و تجارب در
یکنند و اين موقعی 
ی را کسب م 
ق تجارب منحصربهفرد 
تحر کي  شوند بهگونهای که از اين طري 
یگیرند) ،وق ــ ايع و زمینهها
ف ن يـ ز آنها را به کار م 
تها (بازيگران مـعرو 
حافظه آنها از طر ـي ق ارتبـاط بـا شخصی 
ییابد(.)Mohammadi, 2016: 96
افـزايش م 
گردشگري در عصر حاضر تغ يي رات مهمي را تجربه كرده است و خود به اصلي اساسي در امر اقتصادي بدل گشته
است .گردشگري در اين عصر هم در عين و هم در ذهن ،در فضاي حقيقي و فضاي مجازي گسترشي فراگير يافته
است و رو كي ردي را به تجربه كردن هر چیز به نمايش گذاشته است .امروزه گردشگران عصر فرا ـ پسامدرن خود
یکنند و ديگر از آن شكوه و جالل
ميزباناني هستند كه با يك كوله پشتي و چادري براي اقامت خود مسافرت م 
مسافرت انبوه خبري نيست .اين گردشگران ديگر الزامي را براي خريد يك مكان اقامت دائم متصور نيستند آنها با
ینمایند .ديگر زمان
رزرو جاه در مکانهای مختلف و در زمانهای مختلف با درهم ريختن مسير به مسافرت اقدام م 
و مكان اهميت خود را از دست داده است و در حالي كه هريك از مقاصد در پي افزايش مدت اقامت گردشگران
براي كسب سود بيشتر دارند مدت اقامت گردشگران در هر مقصد كاهش يافته است .اين در حالي است كه
بوروکراسی و اسناد الزم براي سفر به مناطق مختلف جهان كاهش مييابد و زمان دسترسي به حداقل ميرسد .بهتر
یهای جديد
است بگو يي م گردشگري در عصر فرا ـ پسامدرن در بسيار كوچك شده و بيش از همه به تکنولوژ 
وابسته شده است .در اين ميان بازشناخت امر توسعه پيرامون گردشگري خود به عوامل ديگري وابسته گرديده است

یباشد و در بستري از مديريت انعطاف-
تافزاری و نرمافزاری م 
كه از آن جمله بهینهسازی و موجود بودن منابع سخ 
پذير شكل ميگيرد (.)Mohammadi, 2016: 96
ی که
ح آن در نظام آموزش 
امروزه بیش از  43نوع سواد مفید معرفی شده که سواد عـلمی بـا مـعنای مصطل 
یتواند از
یشود .بـه عنوان مـثال م 
ی خواندن و نوشتن است تنها یکی از آنها محسوب م 
دربرگیرنده مفهوم توانای 
ی نـام بـرد .مازندران باسوادترین استان
ی ،سواد رسانهای و سواد فنآور 
سواد سیاسی ،سواد اقتصادی ،سواد اجتماع 
یگیرد.
کشور است .هم چنین مازندران هر ساله در سطح باالی امید به زندگی در مردان و زنان در کشور قرار م 
مازندران یکی از صنعتیترین استانهای کشور است .در مازندران  ۲۰۰هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی دولتی،
غیرانتفاعی و آزاد به تحصیل اشتغال دارند .تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان حدود  ۲۰۰واحد است.
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مع الوصف با نگاهی گذرا به وضعیت صنعت گردشگری در استان مازندران ،جای خالی فناوری اطالعات و استفاده
یتوجهی به استفاده از فناوری
یشود .متأسفانه ب 
از این صنعت برای رونق گردشگری استان به خوبی حس م 
تهای اطالعاتی
اطالعات ضرر جبرانناپذیری حتی به شیوه سنتی گردشگری وارد نموده است .عدم توسعه زیرساخ 
تهای تجارت الکترونیکی از قبیل ارائه خدمات بانکی الکترونیکی ،پرداختهای
از قبیل پایگاههای اینترنتی ،زیرساخ 
لها و مواردی از این دست چندان مورد توجه قرار نگرفته است .حوزه
الکترونیکی ،سیستم آنالین رزرواسیون هت 
گردشگری مجازی با استفاده از فناوری اطالعات ،خدمات مورد نیاز گردشگران سادهتر ،با کیفیتی باالتر و هزینهای
کمتر انجام میپذیرد .ارائه خدمات موسوم به گردشگری الکترونیکی عبارتاند از :اطالعرسانی شفاف ،دقت و

اعتبار ،انجام کلیه تشریفات اخذ ویزا ،رزرو هتلها و مراکز تفریحی – سیاحتی ،رزرو و اجاره وسایل نقلیه ،اخذ

بلیت هواپیما ،اتوبوس و قطار ،خرید برنامههای سفر و تورهای مختلف و بسیاری خدمات دیگر که روز به روز
ایجاد میشوند .گردشگری الکترونیک برای معرفی جاذبههای باستانی بناهای جذاب اشیای قیمتی و هر پدیده مادی
دارای فرم و حجم و اندازه کاربرد دارد و برای تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه که غالبًاًا از
تهای مناسب و کافی برخوردار نیست و با احداث و توسعه آنها بسیار گران تمام میشود و در
امکانات و زیرساخ 
کوتاه مدت مقدور نیست مناسبتر است ،بنابراین توسعه این نوع گردشگری در مناطق و کشورهای اهمیت تعیین
کنندهای دارد که عمدهترین تأکید آنها بر بازدید از میراث باستانی و سایر پدیدههای دارای فرم و حجم و اندازه
است این نوع گردشگری برای انواع گردشگری از جمله گردشگری روستایی گردشگری کشاورزی گردشگری
ساحلی و هر نوع گردشگری دیگر که هدف گردشگران از آن استفاده از آب و هوا (اقلیمی) آفتاب طعم غذاها و
تهایی از این گروه باشد مناسب و پاسخگو نیست به عبارتی استفاده از سواحل نسیم صبحگاهی هوای مطبوع
جذابی 
از طریق ابزار الکترونیک ممکن نیست .این نوع گردشگری در کشورهایی که مشکل نیروی انسانی آموزش دیده در
رابطه با تور گردانی یا راهنمایان تور دارند مؤثر خواهد بود .گردشگری الکترونیک برای افراد مانند محققان که صرفًاًا
یکنند بسیار مفید است چرا که امکان بررسی و مطالعه را تا حدودی
برای مطالعه بر روی یک جاذبه از آن بازدید م 
در محل زندگی یا تحقیق خود خواهند داشت در این نوع گردشگری امکان معرفی صنایع دستی وجود دارد و حتی
از طریق تجارت الکترونیک به فروش تولیدات و صنایع دستی کمک میکند .در سالهای گذشته بهترین راه برای
طراحی وب سایت و معرفی و تبلیغ یک مکان استفاده از متون و تصاویر ساده بوده است ولی دیگر پاسخ خوب و
نها و تصاویر ساده،
به روزی به نیاز کاربران و بازدیدکنندگان نیست .در چند سال اخیر به جای به کارگیری این مت 
یشود .الزمه بهرهگیری از سواد رسانهای در گردشگری تنها راه اندازی یک سایت
فناوری تورمجازی به کار گرفته م 
یا انتشار چند عکس نیست .مهمترین الزمه آن کیفیت عرضه محصوالت است که این کیفیت خود نیازمند وسایل به
روز و پیشرفته است .در استان مازندران اقدامهایی در جهت اینترنتی کردن برخی از خدمات سفرها انجام شده است
اما به خاطر برخی مشکالت ،هنوز در زمینه بازاریابی اینترنتی برای جذب گردشگر با مشکل روبه رو هستیم
(.)Tajzade Namin, 2004:26
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نتیجهگیری
تهای فراوان نظیر قدرت مرزنوردی و نفوذ معنویت زیاد ،بر بسیاری از مؤلفههای
رسانههای جمعی به دلیل قابلی 
یگذارند .با ورود رسانههای جمعی نوین ،نسبت بین قدرت نمادین و قدرت اجباری به نفع
نظام اجتماعی ت ثأ یر م 
قدرت نمادین به هم خورده است .با پیش گرفتن کاربرد قدرت نمادین ،نهادهای اعمال کننده قدرت اجباری (پلیس،
یتری به عهده گرفته و پایههای اصلی نظم و امنیت به میزان نمادهای مشترک بین
دادگستری ،زندان و  )...نقش جانب 
شهایی نظیر کنترل اخبار و مراقبت از
افراد جامعه و نظام سیاسی حاکم وابسته شده است .رسانهها با سازوکارها و نق 
محیط ،جامعهپذیری سیاسی و اجتماعی ،ایجاد همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه ،انتقال میراث فرهنگی از نسلی
به نسل دیگر ،در پی خلق شرایطی هستند که در آن ،فرد و گروههای اجتماعی فارغ از ترس از دست دادن و یا
آسیب رسیدن به جان و مال یا آبروی خود به زندگی در شرایط امن ادامه دهند.
رسانهها با عبور از دو عامل محدود کننده زمان و مکان امکان کنترل اجتماعی را که ممکن است با ساز و کارهای
معمول قدرت دشوار باشد ،با اقدام و کنترل از راه دور و مجازی فراهم نمودهاند ،به طوری که بخشی از عملیات
یشک
کنترل و نظم امنیت عمومی بر روی میز کار رسانههای جمعی شکل میگیرد .آنچه قابل ذکر است اینکه ب 
رویکرد خردگرایانه و جستجوگر رسانه جمعی به رویدادهای اجتماعی در پرورش نگاهی بیدار و هوشمند کمک
خواهند نمود .امنیت عمومی و تعادل جامعه آنگاه حاصل خواهد شد که مجموعه سازمانها و نهادهای آن ،کنشی
یکنند ،بیشترین
هماهنگ داشته باشند و رسانههای جمعی جستجوگری که واقعیت را در ترازوی تحقیق وزن م 

یکنند .در جهان امروز رسانههای جمعی-
خدمت را به راه توسعه اطالعرسانی و امنیت عمومی و روانی جامعه م 

(رسمی و غیررسمی) با انتقال اطالعات و مبادله افکار و عقاید عمومی در زندگی بشر نقش بزرگی را بر عهده
ینمایند .رسانههای دیداری و نوشتاری ،کارکردی امنیت
لتوجهی ایفاء م 
داشته و در ایجاد و تثبیت امنیت نقش قاب 
یکنند ،ا ّمّما آنگاهکه رسانهها در
ساز دارند و نقش مهمی در ایجاد امنیت و به خصوص القاء احساس امنیت ایفاء م 
کارکرد منفی ،نقشی وارونه بر عهده میگیرند ،فضای اطالعاتی و روانی جامعه را آلوده ،مبهم و تاریک خواهند
ساخت .در تاریکنای رسانه وجود شایعه به عنوان عاملی منفی ،زمینهساز زوال و فروپاشی امنیت و به تبع آن کاهش
احساس امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود؛ بنابراین کسی را یارای انکار قدرت رسانهها نیست ،ا ّمّما این
قدرت دو چهره دارد :رسانه ابزاری است هم در خدمت منافع و امنیت کشور و هم برعکس در قرقاب تفکر سطحی
یبرند.
و بازار گرانه ،وسیلهای است در خدمت آنان که از ناامنی و القای آن سود م 
انقالب فناوریهای ارتباطي و اطالعاتي بهویژه پيدايش رسانههاي الكترون يكي جديد تمام شئون زندگي انسانها را
طجمعی از طريق انتقال اطالعات و مبادله افكار نقش عمدهاي را در
تحت ت يثأ ر قرار داده است .امروزه وسايل ارتبا 
يتوان گفت كه
يكنند .بر اين اساس م 
لگيري افكار عمومي جهان و برقراري نظم و امنيت اجتماعي بازي م 
شك 
انسانها اكنون محصور ارتباطات و اطالعاتي هستند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون ذهن آنها را در راستاي
يدهند .بنابراين رعايت نکات و مسائل اخالقي و انساني در اين راستا بسيار
اهداف از پيش تعیینشده خود حركت م 
یهای ارتباطي و اطالعاتي در حوزه عمليات رواني نيز كاربرد فراواني یافتهاند.
مهم و حائز اهميت است .فناور 
درواقع عمليات رواني و يا به تعبير ديگر ت يثأ ر و نفوذ در افكار و رفتار ساير دول و ملل كه كارگزاران آن را در
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یهای ارتباطي و اطالعاتي بهخصوص
يكنند ،امروزه از طريق فناور 
يريزي م 
جهت اهداف و مقاصد خود پ 
رسانههاي نوين رو به گسترش نهاده است .ارتباطات در معناي عام يعني :فن انتقال اطالعات ،افكار و رفتارهاي
يداند كه از
انساني از يك شخص به شخص ديگر(دومین امري) ،همچنين چارلز كولي نيز ارتباط را سازوكاري م 
لگيري
ييابد .بنابراين ارتباطات انتقال پيام به ديگري و اساس شك 
خالل آن روابط انسانها برقرارشده و گسترش م 
يآيد و
يشود .روابط انسان بر اساس ارتباط پديد م 
جامعه انساني است كه ماهيت جوامع فعلي بر پايه آن تعريف م 
ييابد .م يكي اسميت نيز به طور
تمامي مظاهر فكري و ابزار انتقال آن در مكان و زمانبر پايه اين سازوكار توسعه م 
يكند :فرايند انتقال اطالعات ،احساسات ،حافظه و افكار در ميان مردم
نگونه تعريف م 
مفيد و مختصر ارتباطات را ای 
بهطورکلی ارتباطات ،در برگيرنده روند مبادله اطالعات به مفهوم عام و يا به عبارتي به مثابه پيوند و اجتماع ابزارها و
يشود .پس از انقالب صنعتي و رشد روزافزون فناوري ،حوزه عملكرد و
کها جهت انتقال اطالعات تلقي م 
تکنی 
مفهوم ارتباطات نيز متنوع گرديد .چنانكه در پايان قرن بيستم ،انقالب فناوري در حوزه ارتباطات و اطالعات گسترده
یسابقه زمینهساز ظهور رسانههای الكترون يكي در
دسترسي افراد جامعه به اطالعات آن هم به شیوهای انقالبي و ب 
تها براي تعامل اطالعات ،كاالها و انديشهها
سطح جهاني شد .بهواسطه پیشرفتهای فني ارتباطات و افزايش فرص 
یهای مردم براي برقراري ارتباطات اقتصادي،
يشوند .بنابراين توانمند 
عتر و با هزينه كمتر مبادله م 
بيشتر و سري 
سياسي و اجتماعي گسترشیافته است .چندي پيش گزارشي از سوي وزارت خارجه اسرائيل منتشر شد که در آن به
وجود  18ميليون کاربر اينترنتي در ايران بهعنوان کي

فرصت نگاه کرده بود .همچنين وزارت خارجه اسرائيل

همايشي با عنوان اينترنت در ايران برگزار کرد و در آن ضمن اظهار خرسندي از افزايش نفوذ اينترنت ناسالم در
یهایی همچون :راک ،رپ ،متال و غيره را از طريق شبکه جهاني اينترنت امیدوارکننده
جامعه ايران و گسترش موسیق 
دانسته بود .در اين گزارش آمده بود بخشي از سازمان اطالعات مرکزي آمريکا 1وظيفه دارد ضمن آلوده کردن

گهای کاربران ايراني به جستجو پرداخته و پس از جمعآوری اطالعات و
اينترنت براي ايرانيان ،در سایتها و وبال 
آناليز آنها ،از اطالعات به دست آمده بهرهبرداری نمايد .اصطالح جنگ رواني يکي از مفاهيم متداول در مکاتبات و
مذاکرات استراتژيست ها و امنيت پايدار نظریهپردازان سياسي ،مسئوالن امنيتي و کارشناسان علوم اجتماعي است .به
عنوان مثال ،ارتش اياالت متحده آمريکا در آ يي ن نامه رزمي خود آن را به اين صورت تعريف نموده است :جنگ
رواني ،استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است که منظور اصلي آن ت ثأ یرگذاری بر عقايد،
احساسات ،تمايالت و رفتار دشمن ،گروه بیطرف و يا گروههای دوست است ،به نحوي که براي برآوردن مقاصد و
اهداف ملي پشتيبان باشد .بر اين اساس جنگ رواني کي
کي

جريان ارتباطي است که در آن دو طرف شرکت دارند و

طرف به تنها يي و يا هر دو طرف سعي دارد تا با ت ثأ یرگذاری بر افکار ،عواطف و تمايالت طرف ديگر ،او را

وادار به انجام رفتاري مطابق خواست خود نمايد .از نظر جان کالينز نظریهپرداز و استاد کهنهکار دانشگاه ملي جنگ
آمريکا جنگ رواني عبارت است از استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن براي نفوذ در
یشود .از
خصوصيات فکري دشمن با توسل به شیوههایی که موجب براي پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري م 
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رسانههای جمعی معانی گوناگونی ارائه شده است .فرید اینگلس در کتاب نظریه رسانهها در این باره مینویسد :یک
رسانه عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات .رسانه حامل یا واسطه پیام است؛ او به نام خود صحبت
یرسد که رسانهها تنها به انتقال محتوای نمادین
یشود .از این تعریف چنین به نظر م 
نمیکند؛ از طریق او صحبت م 
یتوانند به عهده بگیرند؛ اما در مقابل ،دانشمندانی دیگر ،از واسطه بودن
یپردازند و نقشی فراتر از این را نم 
پیامها م 
یدانند .مک لوهان بابیان
صرف رسانهها در حمل و انتقال پیام فراتر رفته و مانند مک لوهان رسانه را معادل پیام م 
لگرفتهاند تا در
این جمله که وسیله همان پیام است ،معتقد است که جوامع بیشتر در اثر ماهیت وسایل ارتباطی شک 
نتیجه محتوی پیام خود؛ به عبارت دیگر ،وسایل ارتباط جمعی مظهر و پیام یک عصر است که تحت ت ثأ یر آن ،دنیایی
یآیند.
دیگر و انسانهایی دیگر پدید م 
یهای نوین رسانهای
نآور 
یتوان راجع به نقش و اهمیت رسانهها در اینجا ذکر کرد ،مسئله مهم ف 
نکته مهمی که م 
است که به طور مشخص از اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ آغاز و به شبکههای جهانی و دنیای مجازی کشیده
یهایی که بسیاری از مبانی اساسی جامعه را دستخوش تغییر و تحول نموده ،تغییرات جدیدی را
نآور 
شده است .ف 
نوید داده و هم چنان این عقیده که ت ثأ یرهای حاصل از خود رسانه ،مهمتر از ت ثأ یرهای حاصل از محتوای آن است را
ینماید .رسانههای جمعی نوین ،امکان برقراری ارتباطات جمعی را با پشت سر قرار دادن دو عامل و مانع
تقویت م 
یشود ،بهسادگی فراهم آورده است .رسانه با داشتن
مهم زمان و مکان در دنیایی که امروز دهکده جهانی نامیده م 

قدرت تکثیر انواع واقعیت و توان باالی انتشار ،مرزهای سنتی دولت – ملتها را به چالش کشیده و با خلق نهادهای

ویژه و گرد هم آوردن گروههای تخصصی از فنون گوناگون (تلویزیون ،رادیو و )...محتوی نمادین تولیدشده را برای
ینمایند.
مردمی بسیار و غیر همگن و پراکنده ارسال م 
تها و کارکردها يي
رسانههاي جمعي و بهویژه تلويزيون ،به واسطه قابلی 

ـچ ون اطالعرسانی ،آموزش ،سرگرم سازی،

ی در صنعت گردشگري ايفا کنند .در تحقيقات
یبدیل 
یتوانند نقش ب 
گسازی م 
اقناع ،تبل غي  ،بسيج عمومي و فرهن 
یکنند ،حوزه به نسبت جد ـي دي
گردشگري ،مطالعـه فیلمهایی کـه اطالعـات مربوط به گردشگري را معرفي م 
یشود؛ چنان کـه در حال حاضر هم در حـوزه
اسـت کـه گـاهي اوقـات فيلم محرک گردشگري ناميده م 
دانـشگاهي و هم در حوزه صنعت ،در حال رشـد و توسـعه اسـت .طبـق ادعـاي سـازمان گردشـگري بـريتانيا،
ت گردشـگران ب ــ ه ـي کـ مـقصد و يا جذب شدن به مکان يا
یتوان به عنوان مسافر 
فیلمهای محرک گردشگري را م 

ش درآمده است ،تعريف کرد(گريهالت .) ٢٠٠٣ ،ف يـ لم-
مقصدي که در تلويز ـي ون ،و ـي دئو ـي ا صـفحه س يـ نما بـه نماي 
ه ــ ا (در نقـش س يـ نما يي  خـود) برنامههای تلويزيوني و مجموعهها آن قـدر مهـم و اساس يـ

هـستند ک ــ ه

ب ــ سياري از م ــ ردم ،تصميمات گردشگري و سفر خود را بر پايه آنها قرار دادهاند .پژوهـشگراني همچـون بـاتلر
تزمان طوالني بر روي
که ت يثأ ر رسانهها را مورد کنکاش قرار دادهاند ،عقيده دارند که اشکال رسانهها بـراي مد 
یها م ـي ل و رغبـت گردشـگران را در قرنهای هجدهم و نوزدهم تحر کي  میکردند
مـردم ت يثأـ رگـذار اس ــ ت .نقاش 
یانگیزانند.
تا از مکانهای خاصي ديدن کنند؛ فیلمها ن ـي ز مصادف با ايام مدرن ،حس کنجکاوي گردشگران را بر م 
مقصد یابی در کي

ي است .مکانیابی کـي
فيلم ،واپسين کـار توليد گردشگر 

پد ـي ده نوظهور است و به عنوان

یشود که ممکن است بـر عقا ـي د
یشده تول ـي دات در فیلمها و شـوهاي تلويزيوني تعريف م 
لهای برنامهریز 
مدخ 
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ي رفتارها ت يثأـ رگذار بـاشد .طي سالهای اخير ،مطالعات جد ـي دي در خـصوص
مربـوط بـه تول ـي د و خوشـايند 
فیل 
مهای محرک گردشگري (مانند موفقيت سهگانه ارباب حلقهها (  )) ٢٠٠١ - ٢٠٠٣انجـام شـده است( Bala Sober
 .)Amanian, 2015ا ـي ن حـوزه مـورد مطالعـه ـ تحـت حـوزه گردشـگري فرهنگي ـ کي

پديده رو به گـسترش

یتوان بـه عنـوان
جـهـاني اسـت .طبـق ادعـاي سـازمان گردشـگري بريتانيا ،فیلمهای محرک گردشگر را م 
مـسافرت گردشـگران بـه کـي  مقصد و يا جذب شدن به مکان يا مقصدي که در تلويزيون ،ويدئو يا صفحه س يـ نما
ب ــ ه نـمايش درآمده است ،تعريف کرد .اخیرًاًا سازمانهای ملي توريستي  ٢و ديگـر فعـاالن در اين صنعت ،در حال
بررسي منافع و ارتبـاط گردشـگري بـا فیلمها ـي ا مجموعههای تلويزيوني موفق هستند .در معرض نمايش قرار
گرفتن کي

شـهر ،اسـتان يا کـشور در کي

فيلم ،نوعي تبل غي  است کـه از سـوي میلیونها نفـر از افـراد (گردشـگران

یتوانند به آنجا برسند .به اين
یگیرد ،مخاطباني که از طريق گردشگري سنتي نم 
بـالقوه) مـورد مشاهده قرار م 
م و برنامههای تلويزيوني محرک گردشگري در برخي از اوقـات مـؤثر بـوده است ( Gerihalt,
تـرتيب مـفهوم ف يـ ل 

یترین ابـزار بـراي پـر کردن اوقات فراغت به شمار
) .2003به اعتقاد باسبي و کالگ(  ،) 2001تماشاي تلويزيون ،عاد 
یگیرد .مخاطبان تلويزيون هـمواره در معرض
یرود و به عـنوان بـخش مـهمي از فرهنگ جوامع مدنظر قرار م 
م
یکنند ،قرار میگیرند و امکـان دارد ک ــ ه
ي که بر صفحه تلويزيون تماشا م 
تهای داستان 
تخ يـ الت ،وقـايع و شخصی 
ت ت يثأـ ر مجموعههای نمايشي تلويز ـي وني و فیلمها واقـع شـوند .مجموعههای تـخيل يـ مـعروف ،همچني 
ن
تـحـ 
ی تـلويزيوني (بـه شـرط آنکه
یتوان ادعا کرد که اين برنامهها 
یدهند .م 
ي را در معرض تماشا قرار م 
ی مختلف 
مکانها 
برنامههای تخيلي خاص گردشگري نباشند) به احتمال بسيار ،به عـنوان برنامههای معتبر و کمتر متکي به منابع
ص گـردشگري ـ قـابل درک هـستند .زمـاني کـه بـسياري از
ي خا 
اطالعات مقصد ـ نسبت به برنامههای احساس 
نالمللی
یشوند ،ب ــ راي جـذب گردشگران بی 
ي بـه طـور گـسترده پخـش م 
ی تلويز ـي ون 
ا ـي ن فیلمها و مجموعهها 
ییابند.
قابليت اساسي م 
ي و   ٣٨٨گردشـگر
در مطالعهای کـه از سـوي ح ـي دري(  ) 2005انـجـام گـرفـت ،از  ٢٢٠نـفـر گردشـگر خـارج 
ج نـشان
ايران يـ در خـصوص نقـش رسانهها در شناسـا يي مقاصـد گردشگران ايراني و خارجي تـحقيق ش ــ د .نتـاي 
ت .آمارها حـاکي از آن اسـت کـه
داد توص يـ ه دوسـتان و آشـنايان بيشترين نقش را در انتخاب مقصد داشته اس 
ن نقـش را در تع يي ن اولويت
ت ،ب ـي شتري 
توصیههای دوستان و آشنايان (ارتباطات ميان فردي) و پـس از آن اينترنـ 
ب مقصد گردشگران
مقصد گردشگران داشتهاند .اينـترنت با  ٥/ ٣٦درصد ،پس از توصيه دوستان و آشنايان در انتخا 
ک به صورت يکي از ابزارهاي پر کاربرد در آمده است .تنهـا
خارجي ت يثأ رگذار بوده اسـت .ا ـي ن رس ــ انه ،ه ــ م اين 
ي کـه بـه د ـيال ل مختلـف
ق انـتخاب کردهاند ،در حـال 
ي مقصد خود را از اين طـري 
 ٦/٧درصـد گردشـگران ايران 
ي
تهای ديگـر ،م ـي زان استفاده گردشگران خارج 
ی در وقت و هزينه ،سهولت انـجام ک ــ ار و مزی 
ازجمله صرفهجوی 
ب
گ در مـجمـوع ،ب ــ ه م ـي زان ٧/٢درصـد در انتخـا 
یهاست .پوستر ،بروشور و کاتـالو 
از اين رسانه پنج برابر ایران 
یها بوده است .اين
مقـصد ت يثأ رگذار بوده است .انتخاب مقصد گردشگران ايراني از اين رسـانه ب يـ شتر از خارج 
یدهد کـه ایرانیها بيشتر از
آمارها او ًالًال نشان دهنده درصـد بـسيار پا يي نـ انتخاب اين رسانه است و ثانیًاًا نشان م 
ي به پوستر،
گ و بروشـور) استفاده کردهاند .با تـوجه بـه اينکه دسترس 
یها از اين رسانه (پوستر ،کاتالو 
خارج 
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ي با استفاده از اين رسانه داشته باشد ،نـتـايج ا ـي ن آم ــ ار حکا ـي ت از
یتواند ارتـباط مـستقيم 
گم 
بـروشور و کـاتالو 
ج از
ص تـوز ـي ع آن در خـار 
ت؛ بخـصو 
ح پـا يي ني اسـ 
آن دارد کـه ميزان توليد ،تهيه و انتشار اين رسانه در سـط 
کشور ،وضعيت رضايت بخشي ندارد .انـتخاب مقصد از طريق ماهواره (  ١٥درصـد) ،پس از اينـترنت ،در جايگاه
ي (  ٦/ ١٠درصد) نصف ميزان مـاهواره
ي گردشگران ايران 
ي قـرار دارد .انتخاب مـقصد از طـريق تلويزيون برا 
بعد 
سهای م ــ سافرتي خارج از ايران و
یهای تبليغاتي آژان 
بوده است .اطالعرسانی در حوزه مـاهواره ،بـه پخش آگه 
یشود.
خهای اعالم شده مـنحصر م 
برگزاري تـور در تاری 
روزنامهها و مجالت تخصصي نيز بـه م ـي زان  ١٠درصـد در انتخـاب مقـصد دخ ـي ل بودهاند .نـتايج بـررسي مدت
ن پایینترین مدتزمان اقامت از
زمان اقامت و انتخاب رسانه ب ــ راي م ــ سافرت نـشان داد ک ــ ه  ٥/٥شـب ،م يـ انگي 
تزمان اقامت از طريق بروشور ،پوستر و کاتالوگ بوده اسـت .در
طر ـي ق مـاهواره و  ١٠شـب م ـي انگين باالترين مد 
خـصوص واقعي بودن مطالـب ارائهشده از سـوي رسانهها ،ح ــ دود ن يـ م يـ از گـردشگران به ميزان مـتوسط مـعتقد
ي کم ،واقعي دانستند .همچنين
به واقعي بودن مطالب رسانهها بودند و  ١٧درصد ،آن را کم و  ١٣درصد ،خيل 
٨/ ٢٥درصـد گـردشـگران خ ــ ارجي و ١/٥درصد گردشگران ايراني معتقد بودند مطالب رسانهها ،خ يـ لي کـم غ يـ ر
ب رسـانه را واقعي
واقـعي است ١٨ .درصد از گردشگران خارجي و ٤/ ٢٠درصد از گردشگران ايراني ،مطالـ 
دانستهاند .هیچیک از پاسخگويان خارجي مطالـب رسانهها را ز ـي اد واقع يـ

ندانستهاند و فقط ٢/٤درصد از

گردشگران ايراني اين مطالب را زياد واقـعي شمردهاند .بررسي رابطه بين رسانههاي ترغيب کننده سفر و ميزان ارائه
مطالب واقع يـ حکا ـي ت از آن دارد که ٢/ ٤٤درصد پاسخگوياني که از طريق ماهواره به سفر ترغيب شدهاند ،بـر اين
باور بودند که مطالب ا ـي ن رسـانه ب ــ ه م ـيـ زان کـم واقع يـ بـوده اسـت٩/ ٤٢ .درصـد پاسخگويان مطالب اينترنت را
درباره سفر ،به ميزان زياد واقعي دانستهاند .بوالن و ديويدسون(  ) ٢٠٠٥نيز با تمرکز بـر گـذران تعط يـ الت در ايرلنـد،
ف رسانهها و م يـ زان ت يثأـ ر هـر کـي
دربـاره انواع مختل 

از آنها بـر انتخـاب مقـصد گردشـگران ،مطالعات و

بهای راهنما و مجالت را به عـنوان
تحقيقاتي را انجام دادهاند کهنتايج يکي از آنها ف يـ لم و تلويز ـي ون و سـپس کتا 
یدهد.
ن ابزار بر تصمیمگیری گـردشـگران در خـصوص انتخاب مقصد نشان م 
ت يثأـ رگذارتري 

Reffrences
Behdar Vand, Mohammad Mehdi (2004). Media, Islamic system, shortcomings and twenty, Journal of
Andrew's porch, N 39.
Eshrat Zamani, BiBi & Ahmad Reza Nazr Esfahani (1989), Physical and cultural characteristics of
Primary term of the educational spaces of the four advanced countries of the world from the
viewpoint of students and their parents. Journal of Educational Innovations, 8,53,pp 22-64.
Ezkamp, Stoart (1991). Applied Social Psychology, Translation by Farhad Maher, Tehran, Astan Quds
Razavi Publishing House.
Hashemi, Ebrahim & Seyed Mohammad Nopasand (2017). The role of marketing in the development
of tourism museums of sacred defense, Pars Manager Marketing Journal, N 6.
Kazno, Zhan (1994). Sociology of Mass Media, translation by Bagher Sarokhani & Manochehr
Mohseni, fourth edition, Tehran, Tehran: Information.
Karimi Fard, Aliar(2006). social Sciences: Educational Media, today nessesary, Journal of Correction
and Rehabilitation, N 51.
Mohammadi, Mostafa (2016). The Attitude of Destination Tourism Suppliers to the Role of Social
Media in Marketing of Tourism Destination in Ramsar, Journal of Planning and Tourism
Development, N 19.

7931  زمستان، شماره اول،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم
  پژوهشی نگر-  فصلنامه علمي242
Macluhan, M.1964, Understanding Media, London: Routege and kegan paul.
Nasiri, Bhare & seyed Vahid Aghilli (2012), Study of Media Literacy Education in Canada and Japan,
Journal of educational innovation, N 41.
Piraee, Khosro & Shahriar Shafiee (2001), Measuring poverty with emphasis on urban households of
Mazandaran province during the years 1369-1375, journal of economic research (sustainable
growth and development), N 1.
Poor Taheri, Mehdi & Zeinab FazAli & AbdolReza Rokodin Eftekhari (2017). Spatial Analysis of
Rural Housing Pattern (Case Study: Villages of Mazandaran Province), Journal of Planning and
space testing, vol 21, N 1.
Rahimi, Reza & Mohammad Soltani Far & Fatemeh Aziz Abadi Farahani & Afsaneh Zamani
Moghadam & Bahare Nasiri (2016). Comparison of the views of elites and executives on the
requirements of media literacy training (With a cultural approach) To elementary students,
Journal of cultural Salavatian, Siavash & Seyed Bashir Hosseini & Sina Motazedi (2016),
Designing a Media Literacy Model for Teens, Journal of Educational planning studies, N 10.
management, N 33, 34.
Sarokhani, Bagher (1997). Sociology of Communications, Tehran: information publishing House.
Sarokhani, Bagher & Davood Safaei (1384). Violence in the Iranian press and its impact on audiences,
Specialty Journal of Sociology, first year, N 3.
Saari, Sahba (1997). Travel and Tourism: Mazandaran Province, Journal of the Chamber of
Commerce, N 350.
Sheikholozma, Ali (2014). The role of the urban network in the development of regions: case study:
Mazandaran province, Quarterly Urban Planning Studies, N 8.
Sajadian, Nahid & Fatemeh Piri (2017), Investigating the Effective Space Factors in the Demand of
Urban Tourist Attractions (case study: Ilam city), Journal of Territory Geographic, N 53.
Shahami Poor, Masoud (2002). The Impact of Social Responsibility of the Media, Journal of the
General Month book, N 58, 59.
Soltani Far, Mohammad (2009). Analysis of the Internet literacy status of third year high school
students in Tehran 2006-2007 Compared to coaches and their parents, Journal of Educational
Innovation, N 27.
Tajzade Namin, Abolfazl (2004). An Attitude to the Place of Culture and Ethical Criteria in Tourism,
Journal of Tourism Management Studies, N 5.
Takoniumi, Shiba (1999). An Analysis of the Critical Approach in Media Literacy of Comparative
Studies between Japan and Canada, translate of Zohre Bidafti, Journal of Media, N 2, pp 79-84.
Tolloei, Ali, media literacy: Analytic on Learning and Measurement manner, Tehran: Ministry of
Culture and Islamic Guidance, Vice-President of Press and Information, Office of Media Studies
and Planning.
Zolphi Varzghani, Reza & Parvaneh Zivar (2017). Investigating the role of eco tourism in west of
Mazandaran province in sustainable tourism development, journal of modern geosciences
research, Architecture and Urbanism, First Year, N 8.
Internet refrence
Science Direct
ResearchGate
Maphill
https://mazandaran.mporg.ir Mazandaran Plan and Budget Organization.

